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Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần 

 

HUYỆN TIỂU CẦN 21 NĂM KHÁNG CHIẾN  

CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ (1954-1975) 

2- Diễn biến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

a) Giai đoạn từ tháng 7 năm 1954 đến Đồng khởi năm 1960 

     Lệnh đồng khởi được phát ra trên khắp miền quê Tiểu Cần vào rạng 

sáng 15 tháng 9. Tiếng loa kêu gọi khắp các ấp xã, tiếng trống rền vang xen 

tiếng mõ, tiếng súng, tiếng phèn la, thùng thiết và tiến nổ của khí đá,… Du 

kích được trang bị súng, dân thường mang theo gươm, dáo, mã tấu, cuốc 

thuổng, đòn gánh,… hừng hực khí thế bao vây đồn bót địch, truy bắt ác ôn. 

Liền sau đó lực lượng vũ trang ra quân chặn đánh bọn dân vệ ác ôn do 02 tên 

Cai Nhị và Ba Mẽo chỉ huy bằng trận phục kích tại lộ Hòa Trinh (Hùng Hòa) 

diệt 10 tên thu 06 súng. Đồng chí Mười Vĩ tổ chức một trận hóa trang thành 

lính quận, sáng sớm đưa quân thẳng vào đồn Tân Thành Đông, xã Tân Hòa, 

thu 15 súng, đốt trụ sở. Đặc biệt trước đi đốt trụ sở tề xã ta cho khiêng bàn 

thờ Chúa tại trụ sở sang để bên nhà thờ họ đạo Tân Thành rồi mới đốt, làm 

cho bà con giáo dân ở đây thấy được chính sách của ta. Nơi đây bị giặc đầu 

độc rất nặng là “Cộng sản diệt đạo, cộng sản vô thần”. Đây là một đòn chính 

trị đánh vào luận điệu tuyên truyền của địch. Trận này ta hoàn toàn tự lực 

dùng mưu mẹo cộng với đồng chí hợp pháp làm trinh sát và bám trước để hỗ 

trợ cho lực lượng đánh bất ngờ ban ngày. Qua trận này ta đã tuyên bố giải 

tán tề xã Tân Hòa. Đây là 24 khẩu súng đầu tiên, là “vốn liếng” của lực 

lượng vũ trang huyện Tiểu Cần bước vào cuộc chiến tranh chống đế quốc 

Mỹ và bè lũ tay sai. Tin thắng trận của Tân Hòa được truyền đi nhanh chóng, 

cổ vũ đồng bào xã Tân Hòa, Tập Ngãi, Tiểu Cần, Long Thới nổi dậy đồng 

loạt và mạnh mẽ hơn. Hàng trăm lính ngụy và hàng chục nhân viên ngụy 

quyền ngoan cố bị tiêu diệt, số còn lại hoang mang tột độ, phải bỏ chạy hoặc 

ra đầu thú. Tính đến cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 1960, trên địa bàn Tiểu 

Cần đã có 40 ấp với trên 10 ngàn dân được giải phóng. Ở những ấp còn lại, 

diễn ra thế trận giằng co, đồng bào kiên trì đấu tranh đòi chính quyền địch 

giao đất, giảm thuế, hạ giá lúa, ngưng bắn phá bừa bãi,…Chỉ riêng Tập Ngãi 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 11/2022 

3 

 

và Tân Hòa đã có hơn 4.000 lượt quần chúng đã tham gia các hình thức đấu 

tranh này. Tại Hùng Hòa, cuộc đấu tranh đã diễn ra rất quyết liệt. Ngày 

27/10/1960 ta tổ chức lực lượng kéo biểu tình. Cuộc biểu tình đã diễn ra rất 

rầm rộ lên tới 2.500 người tham gia. Trong này ta tổ chức một lực lượng 

(gồm 20 thanh niên được tuyển chọn phối hợp với cơ sở nòng cốt) tiến vào 

trụ sở xã nhằm cướp chính quyền, nhưng vì nó phản bội chỉ điểm nên địch 

bố trí sẵn lực lượng chặn lại và đàn áp rồi bắt đi hầu hết lực lượng nồng cốt 

của ta. Ta kịp thời phát động quần chúng đấu tranh đòi thả những người bị 

bắt và đòi giải quyết những yêu sách. Sáng hôm sau dòng người dài gần 02 

cây số, ồ ạt tiến qua chợ Rạch Lợp và xông vào trụ sở địch. Đó cũng là lúc 

lực lượng lính bảo an của địch do tên thượng sĩ Khương ác ôn chỉ huy tới chi 

viện do xã Hùng Hòa. Lực lượng địch chặn đánh đoàn biểu tình tại khu vực 

cách trụ sở xã khoảng 100m. Chúng điên cuồng xả súng vào đoàn quần 

chúng tay không tắc sắt giết chết nhiều người (trong đó có chị Ba Thiêu và 

anh Tám Quẹo) bắn bị thương 32 người rồi hùng hổ xông vào bắt đi hàng 

chục người khác,… Chị Ba Thiêu cùng chồng hy sinh, để lại ba người con 

nhỏ cho ngoại là má Hồ Thị Hạnh. Lớn lên, noi gương anh chị, cả ba đều 

tham gia cách mạng và lần lượt hy sinh. Sau đó, một người anh và bốn người 

em của chị Ba cũng anh dũng nằm lại trên các chiến trường chống Mỹ. Sau 

ngày giải phóng, trong đợt tuyên dương đầu tiên, đây là gia đình duy nhất ở 

Trà Vinh có hai thế hệ bà mẹ Việt Nam anh hùng với tổng cộng 10 liệt sĩ. 

Cuộc đấu tranh 02 ngày ở xã Long Ninh, lực lượng đấu tranh lên hàng 

ngàn người kéo vào trụ sở làm cho bọn tề xã bất lực kêu cứu quận Tiểu Cần. 

Chúng cho tên thượng sĩ Khương dẫn đại đội bảo an ra đàn áp bắt chết vợ 

anh Út Triêm ở Vàm Đình và bị thương hàng chục người khác. Với hai cuộc 

đấu tranh liên tiếp xảy ra như vậy, tuy bị quân thù đàn áp đẫm máu nhưng đã 

nói lên tinh thần bất khuất, đấu tranh không khoan nhượng dù là tay không 

trước họng súng, lưỡi lê của quân thù, vẫn không khuất phục, đã thế hiện 

“thà hy sinh tất cả chớ không chịu làm nô lệ”. 

Tư khi phát lệnh Đồng Khởi (14/9/1960) đến cuối năm 1960, Huyện ủy 

và Chi bộ các xã tổ chức hơn 100 cuộc đấu tranh với hơn 28.500 lượt quần 

chúng tham gia trên vùng đất Tiểu Cần. Trong đó có 05 cuộc đồng bào tiến 

đến tỉnh lỵ trực diện đấu tranh với chính quyền cấp tỉnh của địch. Cũng trong 

thời gian này, đồng bào các dân tộc Tiểu Cần đã đóng góp cho cách mạng 
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trên 5.000 giạ lúa, hơn 01 triệu động và hàng tấn gia súc, gia cầm làm thực 

phẩm,… 

Đồng khởi 1960 đã điểm thêm những nét son vào trang sử Tiểu Cần. 

Với Đồng khởi một thực tế lịch sử được khẳng định: bạo lực phát xít của Mỹ 

- Diệm không thể khuất phục được những người cộng sản và không thể kìm 

kẹp được nhân dân yêu nước. Với Đồng khởi, lực lượng chính trị quần 

chúng nhân dân được tôi luyện và trưởng thành. Lực lượng vũ trang cách 

mạng ra đời với đơn vị địa phương quân huyện cùng các tiểu đội, trung đội, 

dân quân du kích ấp. Các lực lượng vũ trang cách mạng Tiểu Cần ra đời 

ngay trong máu lửa đấu tranh và từ thực tiễn chiến đấu mà nhanh chóng 

trưởng thành, liên tục giáng cho kẻ thù những đòn chí tử. Sau Đồng khởi 

phong trào cách mạng Tiểu Cần chuyển sang thế hai chân (vũ trang và chính 

trị), ba mũi (chính trị, quân sự và binh vận) khá rõ nét. Trên cơ sở đó, tổ 

chức Đảng vững mạnh thêm và số lượng đảng viên được bổ sung: toàn 

huyện đã phát triển thêm 27 đảng viên mới. 

(Kỳ sau sẽ đăng phần tiếp theo) 

 

TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG, TỰ “MIỄN DỊCH” 

TRƯỚC THÔNG TIN XẤU ĐỘC, XUYÊN TẠC, 

SAI TRÁI TRÊN MẠNG XÃ HỘI HIỆN NAY 
 

Nguồn báo Tạp chí xây dựng Đảng 

 

Trong bối cảnh tin giả, tin xấu, độc tràn lan trên in-tơ-nét và mạng xã 

hội với hình thức ngày một tinh vi hơn để phát hiện và nhận diện, việc cung 

cấp thông tin chính thống, tin tích cực sẽ giúp nâng cao nhận thức của cộng 

đồng mạng trong việc phân biệt tin tức thật giả, đúng sai. Đây vẫn là chìa 

khóa vạn năng để tăng sức đề kháng, tự “miễn dịch” cho công dân mạng, 

nhất là thanh thiếu niên, là giải pháp bền vững nhất để đẩy lùi, giảm thiểu 

các tác hại từ các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên mạng xã hội hiện 

nay. 

Muôn hình vạn trạng thông tin xấu độc 

Về bản chất, có thể nhận diện: Thông tin xấu, độc phát tán trên in-tơ-

nét và mạng xã hội “là những thông tin bịa đặt, bóp méo sự thật, xuyên tạc 

vấn đề, “đổi trắng, thay đen”, lẫn lộn đúng sai, thật giả hoặc có một phần sự 
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thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận 

bằng luận điệu thù địch”. 

Hiện nay, một trong những phương thức hoạt động "diễn biến hòa 

bình" được các thế lực thù địch tiến hành đối với Việt Nam là tận dụng mạng 

in-tơ-nét tiến hành chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa mà phương 

thức chủ yếu là truyền bá các quan điểm sai trái về tư tưởng chính trị trên in-

tơ-nét, mạng xã hội nhằm chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Nhìn chung những thông tin xấu, độc đều có một mục đích là bôi đen 

hiện thực Việt Nam; thổi phồng những hạn chế, khiếm khuyết trong quá 

trình lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; xuyên tạc về cán bộ, về 

công tác nhân sự; phóng đại những tiêu cực trong xã hội; bóp méo các chủ 

trương, chính sách, luật pháp hòng gây rối tình hình đất nước; kích động, 

chia rẽ nội bộ, ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Từ đó tạo ra 

nhận thức sai lệch về hiện thực theo chiều hướng xấu, hình thành tâm lý 

chán ghét, phẫn nộ, thậm chí căm thù chế độ và bộ máy chính quyền các 

cấp. 

Mỗi khi đất nước có những sự kiện chính trị mang tính lịch sử, bước 

ngoặt như Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và 

HĐND các cấp, các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng... các thế lực 

thù địch coi đây là cơ hội để tung các thông tin xấu độc, thông tin giả, các 

quan điểm sai trái, thù địch hòng kích động "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" 

trong nội bộ. 

Vào thời điểm Đại hội XIII, các thế lực xấu cố tình tung tin xuyên tạc, 

bịa đặt về công tác nhân sự của Đại hội để gây nhiễu loạn thông tin, chống 

phá Đại hội. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ trong ngày 26-1, ngày 

khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên mạng xuất hiện hàng 

trăm tin bài xấu độc về một số vấn đề của Đại hội như công tác tổ chức Đại 

hội, công tác nhân sự Đại hội, tập trung xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín của các 

đồng chí lãnh đạo, xuyên tạc về đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà 

nước… 

Dù đã gặp phải những thất bại "cay đắng" trong chiến dịch chống phá 

Đại hội XIII của Đảng, nhưng các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu, 

chúng tiếp tục chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một trong những luận điệu xuyên tạc, kích động 
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chúng dùng là rêu rao rằng: "Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các 

cấp chỉ là nghĩa vụ chứ không phải là quyền lợi, dân chủ, đều là sự sắp đặt 

nhân sự có chủ ý, nhân dân không có quyền thực sự", "Ở Việt Nam làm gì 

có dân chủ trong bầu cử, ứng cử - đó là cơ chế "Đảng cử - dân bầu", là "dân 

chủ trình diễn";... "phải sửa đổi hệ thống bầu cử, tạo điều kiện cho tất cả mọi 

người được ứng cử tự do... còn nếu với cách tổ chức bầu cử và cơ chế bầu cử 

theo quy định hiện nay thì đối với nhiều đại biểu có thể tự mình công bố 

mình trúng cử và có đủ tư cách đại biểu mà không cần phải tổ chức bầu cử 

cho tốn tiền thuế của dân"... 

Đặc biệt, trong giai đoạn cả nước gồng mình chống dịch COVID-19, 

lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các thế lực thù địch, các đối 

tượng chống đối, phản động và một số người dân nhận thức chưa đầy đủ… 

đã đăng tải, phát tán nhiều thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc tình hình 

dịch bệnh tại Việt Nam như: tung tin sai sự thật về số lượng ca nhiễm, tử 

vong tại Việt Nam; tung tin đóng cửa biên giới với Trung Quốc, kêu gọi Việt 

Nam đóng cửa biên giới; phát tán thông tin người Trung Quốc đến Việt 

Nam; kêu gọi người dân bãi công, bãi thị và bãi khoá trên toàn lãnh thổ Việt 

Nam; tung tin về Nhà nước phun thuốc ngừa vi-rút trên bầu trời toàn quốc; 

tuyên truyền thông tin vắc-xin chữa trị vi-rút… 

Có thể thấy rõ, tính chất của những tin tức sai sự thật này đa dạng, liên 

quan đến nhiều vấn đề của đời sống xã hội cũng như hướng tới đối tượng 

quan tâm rất phong phú. Chính vì vậy, những tin tức giả này ảnh hưởng rất 

tiêu cực đến công tác phòng ngừa bệnh dịch, đến ổn định và phát triển sản 

xuất cũng như an ninh, trật tự rất lớn.  

Đáng chú ý hơn hiện nay, chúng lại tung lên mạng với những vấn đề 

rất đời thường, nhất là tình hình tham nhũng, tiêu cực để thu hút độc giả. Ví 

dụ, chúng cắt ghép, sử dụng công nghệ 4.0 để chế các hình ảnh, video, 

xuyên tạc, bôi nhọ, dựng chuyện tham nhũng không có thật, bôi nhọ đời tư 

nhân sự cấp cao của Đảng... Các đối tượng thường sản xuất chương trình 

truyền hình, sau đó tung lên các mạng xã hội, để a dua, nói xấu Việt Nam, 

bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa với giọng điệu 

chống cộng quyết liệt. Đáng lưu tâm là chúng thích ứng, đánh vào tâm lý 

cộng đồng mạng trẻ tuổi ở Việt Nam là thanh, thiếu niên với ngôn ngữ, 
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giọng điệu "rất đời thường", thậm chỉ chửi bới thô tục để câu like, câu 

view... 

Thời gian qua, việc tung tin giả gây ảnh hưởng đến thị trường kinh tế, 

tài chính, ngân hàng đã trở thành vấn nạn. Nhiều doanh nghiệp lớn bị ảnh 

hưởng tới uy tín, danh dự, tình hình kinh doanh một cách nặng nề. Rõ rệt 

nhất là trường hợp ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đã 

bị tung tin về việc cấm xuất cảnh, điều này đã khiến 3 cổ phiếu "họ 

Vingroup" lao dốc không phanh... Giá cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup sau 

11 tháng, "tuột" mất 50% giá trị. Trong khi nhiều lần cơ quan chức năng 

khẳng định ông Phạm Nhật Vượng không nằm trong danh sách cấm xuất 

cảnh và hoạt động của Vingroup vẫn ổn định, bình thường. Tập đoàn 

Vingroup là một trong những doanh nghiệp đóng thuế rất lớn cho Nhà nước. 

Thời gian gần đây, liên quan đến sự việc cơ quan công an bắt bà 

Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã xuất hiện những tin 

đồn, những lời xì xầm to nhỏ, những thuyết âm mưu là vụ việc liên quan đến 

vị lãnh đạo này, quan chức kia, rồi sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng... Các 

thông tin được thổi phồng, cắt ghép, khớp nối nghe có vẻ rất hợp lý. Nếu 

người nghe thiếu hiểu biết, không đủ bản lĩnh thì rất dễ mắc bẫy, sẽ tin vào 

những thông tin xuyên tạc đó. Bằng chứng là hệ lụy của việc người dân xếp 

hàng dài tại Ngân hàng SCB để rút tiền gửi tiết kiệm, gây nhiễu loạn thị 

trường tài chính ngân hàng suốt thời gian qua. 

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 vừa qua, trước vấn 

nạn tin giả đang hoành hoành, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc 

gia, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh 

chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ hoạt động bình thường và tôn trọng 

pháp luật của các doanh nghiệp, hạn chế việc tung tin sai trái, thất thiệt làm 

ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Điều này 

gây ảnh hưởng tới cả nền kinh tế. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp 

tục xử lý các vụ việc đăng tin sai sự thật, tung tin thất thiệt làm ảnh hưởng 

đến sự phát triển của nền kinh tế. 

Cung cấp kịp thời thông tin chính thống, minh bạch cho công 

chúng chính là chìa khóa “miễn dịch” 

Cũng như cơ thể con người, nếu con người ta khỏe mạnh, cường 

tráng, có thể đủ sức đề kháng, thì chúng ta sẽ tự miễn dịch được các dịch 
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cúm, đẩy lùi được các bệnh tật nguy hiểm. Vì vậy, cách tốt nhất là tạo sức đề 

kháng cho công chúng, cộng đồng mạng trước các thông tin xấu độc là để 

mỗi công dân tiếp nhận đầy đủ thông tin, tri thức. Từ đó, mỗi người dân chủ 

động, tự giác, phản ứng, đấu tranh, phản bác kịp thời với các quan điểm sai 

trái phát tán trên in-tơ-nét. 

Thực chất, trận chiến đấu thầm lặng của chúng ta là trận địa tư tưởng 

trên không gian mạng. Ai nắm được lực lượng trên mạng thì người đó giành 

thắng lợi. Lực lượng người Việt Nam với tư cách công dân mạng, tham gia 

trên mạng xã hội chủ yếu là ai? Đó là những người trẻ, từ học sinh tiểu học, 

trung học đến đại học, sau đại học. 

Theo thống kê từ Báo cáo Digital, tính đến tháng 6-2021, nước ta có 

gần 70 triệu người dùng in-tơ-nét, gần 76 triệu người sử dụng mạng xã hội. 

Người dùng in-tơ-nét ngày càng trẻ hóa, đa phần trong độ tuổi thanh niên. 

Ðây là môi trường để các thế lực thù địch lợi dụng truyền bá quan điểm sai 

trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Ðảng, phủ nhận giá trị chủ nghĩa 

Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Vẫn là câu chuyện nghịch lý trong quy luật của thông tin, thông tin 

nào xuất hiện nhiều, tần suất lớn, gây tò mò, sát với cuộc sống đời thường 

thì người trẻ tuổi sẽ lao vào đọc, xem, tìm hiểu. Người trẻ có khi dành thời 

gian cả ngày, "lang thang" trên mạng xã hội Facebook, Youtube, Twitter và 

các trang thông tin của các tờ báo lớn như BBC, CNN, Time, Foxnews, The 

New York Times... để tìm hiểu, chia sẻ thông tin. Đương nhiên, học sinh, 

sinh viên và một bộ phận trong đó do  nhận thức còn hạn chế nên dễ bị tác 

động khi tiếp cận những thông tin xấu độc, nói xấu chế độ, xuyên tạc chủ 

trương, đường lối của Đảng. Họ tiếp cận các thông tin xấu độc một cách thụ 

động, khó phân biệt đúng - sai và bị tác động tâm lý, dẫn đến hoang mang, 

thiếu niềm tin vào Đảng, vào chế độ là điều tất yếu. 

Câu hỏi đặt ra là vì sao họ ít đọc báo, tạp chí, mà lại đọc mạng xã hội 

là chính? Phải chăng là vì thông tin thiếu độ khách quan, chính xác? Cố 

nhiên là chưa hẳn. Chúng ta có hệ thống báo chí cách mạng rất mạnh. Thông 

tin chính thống cũng được cung cấp bài bản, với số lượng lớn. Cộng đồng 

mạng cũng tìm đọc báo chính thống để tìm hiểu các thông tin của ta, nhất là 

các vụ án, những khuyết điểm, yếu kém, tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, 

các thông tin này của báo chí chính thống đưa lên trang báo của ta đôi khi 
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còn chậm, thậm chí chậm rất nhiều so với các trang mạng xã hội. Tâm lý tò 

mò tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội nước ngoài để tìm kiếm thông tin của 

chính trong nước lâu dần đã hình thành trong cộng đồng mạng cũng bắt 

nguồn từ bản chất quy luật của thông tin: “thông tin nào đến trước”. Đó là 

bài toán rất đáng lưu tâm, cần phải có lời giải và bài toán giải pháp căn cơ để 

thu hút cộng đồng mạng là người Việt Nam. 

Vấn đề lo ngại nhất, nếu chúng ta cứ để mạng xã hội của nước ngoài 

lôi kéo, thu hút công dân mạng trẻ tuổi trong nước thì hậu quả lâu dài sẽ thật 

sự khôn lường. "Mưa dầm, thấm lâu", các thông tin xấu độc, sai trái, thù 

địch tác động từng bước sẽ làm cho các thanh, thiếu niên mất phương 

hướng, thiếu niềm tin vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa, thậm chí sa 

ngã, quay lại chống đối là điều khó tránh khỏi. 

Cuộc đấu tranh địch - ta trên không gian mạng của trận địa tư tưởng 

tuy thầm lặng nhưng ngày càng khốc liệt hơn. Đối phó, đấu tranh, ngăn chặn 

các quan điểm sai trái trên mạng xã hội là lâu dài, không bao giờ ngưng 

nghỉ. Chúng ta cũng cần khách quan, nhìn nhận nó theo hướng đối phó, đấu 

tranh, ngăn chặn để giảm thiểu tác hại của nó chứ không thể suy nghĩ theo 

kiểu “zero covid”. Vì đây là mưu đồ phá hoại của các thế lực thù địch, cơ 

hội chính trị. “Chúng dã tâm chống phá ta đến cùng”. 

Vì thế, nếu thực hiện giải pháp bóc, gỡ tin, bài xấu độc thì chúng lại 

tung lên mạng các tin, bài khác. Do vậy, chúng ta trong môi trường thông tin 

số, "sống chung với lũ", thích ứng với nó và có giải pháp căn cơ, bền vững, 

lâu dài là tư duy đúng đắn nhất. Tư duy đó cần phải được mọi cán bộ, đảng 

viên, nhân dân với tư cách công dân mạng của chúng ta hiểu đúng. Như vậy 

mới giúp chúng ta có chiến lược, có giải pháp khả thi, hữu hiệu để đẩy lùi 

quan điểm sai trái, thông tin xấu độc. 

Chính vì vậy, chìa khóa căn cơ lâu dài là cung cấp thông tin chính 

thống, minh bạch kịp thời để nâng cao nhận thức, tri thức giúp cộng đồng 

mạng đủ sức nhận thức, phân biệt đúng - sai, tích cực - tiêu cực, xấu - tốt, từ 

đó đủ sức đề kháng, dần dần hình thành cơ chế "tự miễn dịch" trước thông 

tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. 

“Vắc-xin” nâng cao sức đề kháng, tự “miễn dịch" tin xấu độc 

Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, giúp cộng đồng mạng nhận diện 

rõ bản chất của các quan điểm sai trái, thù địch. 
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Đối với quan điểm sai trái, trước hết là bản thân tự nó đã chứa đựng 

những quan điểm sai lầm về thực tiễn và khoa học... Tính chất của sai trái có 

thể do hạn chế về trình độ nhận thức quy định, do đó có nơi, có lúc, chủ thể 

của nó không hoàn toàn là những kẻ thù địch. 

Đối với quan điểm thù địch, tự bản thân nó đã chứa đựng những quan 

điểm sai trái, đối lập về lợi ích và lập trường giai cấp và chủ thể của nó 

thường là những kẻ đối lập về lập trường tư tưởng và đối lập về lợi ích giai 

cấp, quốc gia, dân tộc. 

Tuy nhiên, trong thực tế việc phân định giữa sai trái và thù địch không 

hề đơn giản do tính chất phức tạp, thủ đoạn tinh vi từ nội dung của các thông 

tin xấu độc. Vì thế, trong thực tiễn hiện nay, chúng ta thường sử dụng định 

ngữ kép là "sai trái, thù địch" để chỉ các quan điểm đối lập với tư tưởng 

chính trị, với nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong trường hợp này, thuật ngữ 

sai trái được sử dụng để nhấn mạnh tới phương diện phản khoa học, phi thực 

tiễn của loại quan điểm trên. Còn khi dùng thuật ngữ thù địch là để nhấn 

mạnh tới sự đối lập về lợi ích, lập trường giai cấp công nhân - dân tộc Việt 

Nam. 

Từ cách tiếp cận đó, có thể giải thích, làm rõ bản chất để mỗi công dân 

mạng nhận diện cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên in-tơ-nét là 

một phương thức đấu tranh tư tưởng, đấu tranh ý thức hệ trong điều kiện 

mới. 

Nhiệm vụ của báo chí chính thống là tạo dòng thông tin chủ đạo để 

cộng đồng mạng nhận diện rõ bản chất các quan điểm sai trái trên in-tơ-nét. 

Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân có thể nhận thức, nhận diện 

thông tin xấu độc, hiểu rõ quan điểm sai trái, thù địch. Khi đã nhận thức 

đúng - sai của thông tin xấu - độc, sai trái, thù địch thì mỗi công dân mạng sẽ 

có nhãn quan chính trị, tự giác phòng, chống và chủ động đấu tranh, bác bỏ 

các quan điểm sai trái, thù địch. 

Vì vậy, báo chí chính thống cần trang bị tri thức cho cộng đồng mạng 

nhận diện rõ mục đích của các thế lực phản động, làm rõ phương thức, thủ 

đoạn mới nhất hiện nay của chúng. 

Để các công dân mạng nhận diện rõ bản chất sai trái, thù địch của các 

thông tin xấu độc phát tán trên mạng, báo chí chính thống cần phân tích, làm 

rõ ở từng cấp độ thông tin khác nhau. Có những hệ thống thông tin ở mức độ 
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tổng quan, phân tích bài bản âm mưu, thủ đoạn khái quát từ hệ thống các 

quan điểm sai trái, thù địch. Có những thông tin phân tích trực diện, cụ thể, 

kịp thời đối với từng loại thông tin sai trái, thù địch. 

Cần nâng cao nhận thức cho cộng đồng mạng về thủ đoạn lợi dụng các 

tiện ích, công nghệ mới từ in-tơ-nét như các diễn đàn online, livestream để 

phát tán các thông tin sai trái, thù địch, lôi kéo sự tò mò của công dân mạng, 

nhất là lớp trẻ tham gia đối thoại trực tiếp, bình luận, dẫn dắt thông tin theo ý 

đồ xấu của chúng.  

Thứ hai, phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng bằng thông tin chính 

thống của hệ thống báo chí và mạng xã hội của Việt Nam để cộng đồng 

mạng nâng cao nhận thức, đủ sức "đề kháng" trước các quan điểm sai trái, 

thù địch. 

Hệ thống báo chí cần tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, đa 

dạng hóa hình thức nhằm cung cấp thường xuyên cho công chúng một cách 

có hệ thống thông tin chính thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, những thành tựu toàn diện của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Theo đó, báo chí cần tăng cường tuyên truyền, cổ vũ các cấp ủy đảng, 

chính quyền, đoàn thể và hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện tốt các 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về 

tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đó là tiếp tục làm cho toàn Đảng, 

toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội 

dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, 

xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 

và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo 

dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các 

tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng 

chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. 

Báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi công dân mạng tin tưởng về 

những tiến bộ, thành tựu toàn diện của đất nước. Đây là phương thức tốt nhất 
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để hạn chế tối đa sự lợi dụng chống phá của các thế lực phản động, cơ hội 

chính trị. 

Nếu xã hội ta có cơ thể lành mạnh thì chúng khó có thể công kích, 

xuyên tạc, nói xấu chúng ta. Vì vậy, báo chí cần tăng cường tuyên truyền 

những thành tựu của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Làm cho mỗi công dân mạng nhận 

thức sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu tranh chống tham 

nhũng, lãng phí nhằm làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh; việc xử lý các 

tội phạm trong các vụ đại án tham nhũng thể hiện rõ chủ trương chống tham 

nhũng "không có vùng cấm", "không ngoại lệ", bất kỳ người đó là ai.Hệ 

thống mạng xã hội của Việt Nam tuy mới ra đời nhưng đã có sự ảnh hưởng 

nhất định trong cộng đồng mạng. Vì vậy, cần có định hướng rõ ràng để các 

mạng xã hội có thế mạnh vào cuộc, tham gia một cách chủ động trong gợi 

mở, định hướng, dẫn dắt và chi phối thông tin. Các mạng xã hội VCNet, 

Mocha, Zing.me, Lotus, Zalo… cần có trách nhiệm trong thông tin mặt tích 

cực của đời sống xã hội, hướng về cộng đồng mạng người Việt Nam. Đây là 

cách tốt nhất để thực hiện phương châm "xây" và "chống", trong đó lấy 

"xây" là chính, nhằm nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực để đẩy 

lùi thông tin tiêu cực, xấu độc, sai trái, thù địch. 

Chúng ta phải có những giải pháp tối ưu giảm thiểu sự truy nhập, tìm 

kiếm thông tin sai trái của cộng đồng mạng. Vũ khí tối ưu nhất vẫn là tạo 

sức đề kháng cho mỗi cư dân mạng có thể chống đỡ tác động từ thông tin, 

quan điểm sai trái, thù địch, bằng cách cung cấp kịp thời, đầy đủ những 

thông tin chính thống trên mạng. Khi nhu cầu thông tin được đáp ứng, thì 

nhu cầu tìm đọc các thông tin không chính thống - thông tin sai trái sẽ hạn 

chế đi rất nhiều. 

Thứ ba, phát huy trách nhiệm của báo chí tham gia đấu tranh, phòng 

chống quan điểm sai trái, thù địch, nhằm khơi dậy niềm tin của cán bộ, đảng 

viên và nhân dân vào thắng lợi của cuộc đấu tranh chống quan điểm sai 

trái, thù địch. 

Hiện nay, công cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch vẫn 

còn tồn tại không ít hạn chế khi lực lượng chủ yếu tham gia đấu tranh là lực 

lượng chuyên trách. Tình trạng thờ ơ trước tác động của các quan điểm sai 

trái, thù địch phát tán trên mạng của người dân còn diễn ra khá phổ biến. 
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Theo đó, các cơ quan báo chí phải đóng vai trò định hướng thông tin, 

tăng cường tuyên truyền thường xuyên cuộc đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai 

trái, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch 

theo tinh thần Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị, đó là: "Bảo vệ 

nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, 

đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ 

gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước". Đây là nội dung cơ 

bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ 

quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó các cơ 

quan báo chí là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ 

chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - 

xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, 

trước hết là người đứng đầu. 

Để làm tốt công tác tuyên truyền, bản thân các cơ quan báo chí cũng 

cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Bảo đảm 

đội ngũ những người làm báo có năng lực chuyên môn, tinh thông nghề 

nghiệp, vừa có đạo đức trong sáng, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, 

luôn có ý chí chiến đấu bảo vệ lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Thường xuyên đổi 

mới phương thức, phương tiện đấu tranh hiện đại, nhất là sử dụng các 

phương tiện mới nhằm thu hút công chúng mạng tham gia chia sẻ, đấu tranh, 

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hệ thống thông tin vừa phải đáp 

ứng nhu cầu cung cấp thông tin chính thống của Nhân dân nói chung, của cư 

dân mạng nói riêng, vừa phải đủ sức bảo vệ lợi ích kinh tế, định hướng chính 

trị, những giá trị văn hóa của dân tộc, đồng thời đủ sức chiến đấu, phê phán 

phản bác các thông tin sai trái, độc hại trên in-tơ-nét, góp phần giữ vững trận 

địa tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Các cơ quan báo chí có lượng người đọc lớn, có tác động, chi phối 

thông tin trên mạng cần tạo các diễn đàn mở để trao đổi trực tuyến, tranh 

luận, giải thích với những người có ý kiến, quan điểm khác biệt hoặc phản 

bác những quan điểm thù địch, chống đối chế độ. Đây cũng là diễn đàn để 

chúng ta tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, vừa để 
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Nhân dân có thể tham gia trao đổi, tranh luận hoặc phản bác các quan điểm 

sai trái, thù địch. 

Tăng cường lãnh đạo, quản lý nhà nước đối với hệ thống báo điện tử. 

Sớm khắc phục tình trạng sai tôn chỉ mục đích, đưa quá nhiều mảng tối của 

đời sống chính trị, tạo "mảnh đất" để các thế lực thù địch, cơ hội chính trị dễ 

dàng lợi dụng, khai thác thông tin, nói xấu chế độ. Các báo điện tử, trang tin 

điện tử chú trọng đổi mới, xây dựng giao diện cho nền tảng điện thoại di 

động (smart phone), tạo điều kiện cho số đông cư dân mạng, nhất là giới trẻ 

thường xuyên sử dụng, dễ dàng khai thác, tìm kiếm thông tin chính thống. 

Thứ tư, cần sớm có chủ trương, giao các cấp ủy đảng, tổ chức chính trị 

- xã hội - nghề nghiệp ban hành quy tắc tham gia mạng xã hội. 

Trong đó, quy định rõ trách nhiệm và cơ chế khen thưởng, xử lý kỷ luật 

đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, công đoàn... khi tham gia 

mạng xã hội. Quy định rõ nhiệm vụ của đảng viên, đoàn viên, hội viên tham 

gia đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch; ban hành nghị định 

với các chế tài cụ thể trong xử lý kỷ luật và truy tố đối với các hành vi đồng 

phạm, chủ động phát tán thông tin bôi nhọ uy tín của Đảng, các đồng chí 

lãnh đạo và xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước. 

Xây dựng mạng lưới đấu tranh chống quan điểm sai trái trên in-tơ-nét 

từ Trung ương đến cấp tỉnh, thành phố, bao gồm đội ngũ cán bộ làm công 

tác tuyên giáo, am hiểu về thực tiễn; xây dựng tổ chức chuyên trách với lực 

lượng nòng cốt là các chuyên gia, các nhà lý luận về tư tưởng chính trị 

chuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về tư tưởng chính trị trên 

in-tơ-nét. Tổ chức lực lượng trong các cơ quan chính quyền, lực lượng quân 

đội, công an các cấp và trong các tổ chức chính trị, xã hội... thực hiện nhiệm 

vụ thường xuyên về đấu tranh chống quan điểm sai trái trên in-tơ-nét. 

Toàn bộ hệ thống chính trị cần vào cuộc để thực hiện tốt Nghị quyết số 

35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Từng cấp ủy, từng ngành, từng cấp và các 

đoàn thể cần tuyên truyền nêu cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính 

quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, toàn thể cán bộ, đảng viên, công dân tham 

gia đấu tranh chống quan điểm sai trái trên in-tơ-nét. Đồng thời tăng cường 

tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân chủ động tiến công, tự giác đấu 
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tranh, phản bác đối với các thông tin xấu độc, sai trái, thù địch phát tán trên 

mạng. 

Cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái trên in-tơ-nét với đối thủ nhiều 

khi không lộ diện, do vậy cuộc đấu tranh này rất khó khăn và phức tạp. 

Chính vì vậy, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể; 

giữa Trung ương và địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp các lực 

lượng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa trong cuộc đấu tranh chống các hoạt 

động "diễn biến hòa bình", chống quan điểm sai trái. Bởi vì, nếu chỉ dựa vào 

lực lượng chuyên trách (vốn đã mỏng) thì không thể giành thắng lợi trong 

cuộc đấu tranh này. Để thắng địch trong cuộc đấu tranh phức tạp này, đòi hỏi 

chúng ta phải tổ chức lực lượng một cách khoa học và hợp lý. 

Thứ năm, để khuyến khích tinh thần yêu nước, dũng cảm tham gia đấu 

tranh trên không gian mạng, các cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu, 

tạo cơ chế, khuyến khích việc thành lập các tổ chức dưới dạng tự nguyện, 

xung kích đấu tranh trên không gian mạng. 

Nếu các tổ chức tình nguyện tham gia đấu tranh trên mạng xã hội xuất 

hiện càng nhiều, chúng ta càng có lực lượng lớn đủ sức đẩy lùi các quan 

điểm sai trái, thông tin xấu độc. Chính vì vậy, các tổ chức chính trị - xã hội 

cũng cần nghiên cứu, có cơ chế khen thưởng để cổ vũ, động viên, tập hợp 

nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên tích cực tham gia đấu tranh chống quan 

điểm sai trái trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, cần xây dựng các tổ chức có lực 

lượng chuyên nghiệp, có tính dài hơi trong các tổ chức xã hội nghề nghiệp, 

trong đời sống dân cư góp phần góp phần phòng chống các luận điệu xuyên 

tạc một cách nhanh chóng, thức thời và hiệu quả. 
 

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH TRÀ VINH TIẾP XÚC CỬ TRI 

05 XÃ - THỊ TRẤN TRONG HUYỆN 

 
 

Thực hiện kế hoạch của 

Thường trực HĐND tỉnh (khóa X) 

về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2022; Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tiểu 

Cần vừa có các đợt tiếp xúc với bà 

con cử tri tại 05 xã – thị trấn. 
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 Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, 

HĐND tỉnh khóa X, dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh và một số chính sách mới để cử tri 

nắm. Theo đó, cử tri Thị trấn Tiểu Cần, xã Phú Cần kiến nghị Nhà nước 

có chiến lược bình ổn giá các mặt hàng nông sản và hỗ trợ cho người dân 

trong điều kiện giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi rất cao nhưng giá 

các mặt hàng nông sản có giá rất thấp. Đề xuất lắp đặt các cống dẫn nước 

phục vụ việc tưới tiêu, trồng trọt và chăn nuôi của các hộ dân dọc theo tuyến 

đường huyện số 5 thuộc khóm 6, thị trấn Tiểu Cần; nâng cấp, lắp đặt hệ 

thống cống thoát nước ven Quốc lộ 60 từ Ngã Tư Phú Cần đến cầu Cầu Tre; 

có biện pháp xử lý nghiêm đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường và 

rãi tờ rơi cho vay tín dụng đen. Cử tri còn phản ánh hệ thống dây cáp của 

Viễn thông trên các tuyến đường chằng chịt, tạm bợ, làm mất vẻ mỹ quan, 

tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; việc thu hồi sổ hộ khẩu gây khó khăn 

cho người dân trong việc cung cấp thông tin về nhân, hộ khẩu. Kiến nghị 

nâng chế độ phụ cấp đối với các cán bộ phụ trách ấp và cấp BHYT cho Tổ 

trưởng tổ tự quản; giảm học phí đối với học sinh cấp THCS; Ngân hàng 

CSXH xem xét cho vay vốn đối với các hộ có mức sống trung bình và hạ lãi 

suất cho vay để người dân dễ tiếp cận với các nguồn vốn vay để phát triển 

kinh tế; sớm hạ thế tuyến đường điện kênh 419 thuộc ấp Cầu Tre, xã Phú 

Cần để các hộ dân khu vực này có điện sử dụng. Cử tri yêu cầu khi quy 

hoạch xây dựng các tuyến lộ giao thông cần lắp đặt hệ thống thoát nước kèm 

theo, để tránh tình trạng khi xây dựng xong thì lại đào lên để lắp đặt hệ 

thống thoát nước sẽ tốn nhiều kinh phí thực hiện, ảnh hưởng đến việc đi lại 

của người dân và không đảm bảo an toàn giao thông.  

Cử tri thị trấn Cầu Quan, xã Long Thới đề nghị sớm xây dựng tuyến 

đường nhựa từ ấp Định Phú Tân đoạn từ cầu ông Hai Đát đến giáp với ấp 

Nhứt, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, chiều dài 1,2km và tuyến lộ kênh bờ 

tây ấp Trinh Phụ; mở rộng tuyến đường kênh Giồng Giữa ấp Trinh Phụ để 

người dân dễ dàng lưu thông hàng hóa; đồng thời mong muốn sớm có biện 

pháp khắc phục tình trạng đơn vị thi công hạ độ cao tuyến kênh T8, T9, T10 

trên địa bàn xã Long Thới thấp hơn so với quy định và xử lý đối với việc 

một số hộ dân tự ý lên vườn không nằm trong quy hoạch làm ảnh hưởng đến 

việc sản xuất lúa của các hộ dân xung quanh; đề nghị gắn biển báo giao 
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thông, gờ giảm tốc độ trước các điểm trường trên tuyến quốc lộ. Đề nghị sửa 

chữa và lắp đặt hệ thống thoát nước tuyến tỉnh lộ 915 đoạn đi qua thị trấn 

Cầu Quan để người dân được đi lại dễ dàng, đảm bảo an toàn giao thông và 

thoát nước vào mùa mưa; sớm sửa chữa tuyến đê bao trên địa bàn thị trấn và 

đề xuất hỗ trợ kinh phí để tiến hành trục vớt lục bình các tuyến kênh cấp 2. 

Nhà nước sớm kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp Cầu Quan nhằm giải 

quyết việc làm cho lao động tại địa phương và thúc đẩy kinh tế phát triển. 

Xem xét tăng thêm biên chế đối với cán bộ phụ trách Văn hóa - Xã hội và 

một số chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã. 

Cử xã Tập Ngãi đề nghị tăng mức phụ cấp cho cán bộ hoạt động 

không chuyên trách xã và 03 chức danh ở ấp để đảm bảo cuộc sống, an tâm 

công tác; xem xét, bổ sung chính sách hỗ trợ 50% mức đóng BHYT cho 

người thuộc hộ phi nông nghiệp có mức sống trung bình theo quy định; bổ 

sung chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho vợ thương binh hạng 3 và hạng 4; 

nâng cấp, sửa chữa Hương lộ 6 liên ấp Ngãi Trung, xã Tập Ngãi - ấp Lò 

Ngò, xã Hiếu Tử, dài khoảng 8.000 vì hiện tại tuyến đường này bị xuống 

cấp, hư hỏng nặng; xây dựng mới cầu giao thông Hai Ngỗ trên địa bàn ấp 

Cây Ổi và cầu Bé Ba liên ấp Ông Xây - Xóm Chòi; Sửa chữa tuyến đường 

đanl liên ấp Lê Văn Quới, xã Tập Ngãi - ấp Ngãi Phú, xã Ngãi Hùng, chiều 

dài 1,5km… Ngoài ra, cử tri còn phản ánh tình trạng thiếu thuốc khi khám, 

chữa bệnh tại các cơ sở y tế; chất lượng lúa giống hỗ trợ cho bà con theo 

Nghị định 62 của Chính phủ chưa đạt yêu cầu; tình trạng tranh chấp ranh đất 

đai trên địa bàn chưa giải quyết triệt để… 

Hầu hết các ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo UBND huyện và các xã, 

thị trấn tiếp thu, giải trình. Riêng đối với các ý kiến, kiến nghị vượt thẩm 

quyền xử lý đã được Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Tiểu Cần tiếp 

thu ghi nhận và sẽ kiến nghị, phản ánh đến các cơ quan chức năng xem xét, 

giải quyết./. 

                                                                      Kiều Diễm - Chí Hẹn 

 

HĐND HUYỆN KHÓA X TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 6 

(KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 
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Ngày 13/10/2022 HĐND huyện 

Tiểu Cần khoá X, tổ chức kỳ họp 

thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để thông 

qua các dự thảo Nghị quyết của 

HĐND huyện và xem xét, kiện toàn 

chức danh Ủy viên UBND huyện, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

 Kỳ họp này, HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông 

qua 04 Nghị quyết đó là: Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về việc điều chỉnh, 

bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị Quyết về việc điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung 

có mục tiêu năm 2022. 

 Đồng thời, xem xét miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 

- 2026 đối với ông Trần Văn Lối - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy do kết 

thúc việc thực hiện thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội 

vụ huyện Tiểu Cần. Qua đó HĐND huyện đã bầu bổ nhiệm ông Nguyễn 

Minh Tâm - Trưởng Phòng Nội vụ huyện làm Ủy viên UBND huyện Tiểu 

Cần nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

                                                              Ngọc Diễm – Quang Minh 

 

LÃNH ĐẠO HUYỆN KIỂM TRA CÔNG TÁC  

PHÒNG, CHỐNG TRIỀU CƯỜNG 

 

Ông Nguyễn Văn Phương – 

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện và các thành viên 

Ban Chỉ huy PCTT- TKCN huyện 

vừa có chuyến khảo sát hệ thống đê 

bao ngăn triều cường ven tuyến 

sông Hậu, sông Cần Chông tại xã 

Tân Hòa và thị trấn Cầu Quan. 

Theo đó, lãnh đạo huyện đã đến kiểm tra các tuyến đê bao khu vực 

Xóm Cua, đoạn đê bao Ba Chương – Sáu Bé, tuyến đê bao Út Cầm, tuyến đê 

bao Bãi Giồng thuộc khóm 4, thị trấn Cầu Quan, với chiều dài hơn 4.000 
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mét và 02 tuyến đê bao thuộc ấp Tân Thành Tây, ấp Trẹm xã Tân Hòa với 

tổng chiều dài gần 5.500 mét. Các tuyến đê bao này trực tiếp ngăn triều 

cường từ sông Hậu và sông Cần Chông để bảo vệ hơn 200 ha đất sản xuất 

nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và hàng trăm hộ dân đang sinh sống trong 

khu vực đê bao. Qua khảo sát cho thấy, hiện tại có 02 tuyến đê bao (Ba 

Chương – Sáu Bé và Bãi Giồng) thuộc thị trấn Cầu Quan có dấu hiệu sụp 

lún, nước tràn ở một số đoạn xung yếu. Riêng các tuyến còn lại do mới được 

đầu tư nâng cấp, gia cố nên cơ bản ổn định, đảm bảo cho việc ngăn triều 

cường dâng cao ở mức đỉnh điểm của cùng kỳ năm trước. 

Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn thì năm 2022 tình hình 

mưa bão, triều cường tiếp tục có khả năng diễn biến phức tạp. Do đó, lãnh 

huyện yêu cầu các ngành chuyên môn và lãnh đạo xã – thị trấn thường 

xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, khảo sát các tuyến đê trọng yếu, có 

nguy cơ sạt lở để báo cáo, đề xuất ban chỉ đạo tỉnh, huyện có hướng gia cố, 

xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

người dân nâng cao cảnh giác phòng chống thiên tai; đồng thời phát huy tốt 

sức mạnh toàn dân theo phương châm “4 tại chổ” nhằm giảm thiểu đến mức 

thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của 

Nhà nước và Nhân dân tại địa phương. 

                                                                            Tố Uyên – Hải Nam 

THÔNG QUA KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 

 

 
 

Ủy ban nhân dân huyện Tiểu 

Cần vừa tổ chức thông qua Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 trên 

địa bàn huyện.  

Tại cuộc họp, đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn tổng hợp Mê Kông 

Xanh báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện. 

Theo đó, trong năm 2023, huyện Tiểu Cần dự kiến thực hiện 126 công trình, 

dự án; Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp 19.575,56ha, chiếm 86,15% so 

diện tích tự nhiên, giảm 187,91 ha so với hiện trạng năm 2022; Kế hoạch sử 
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dụng đất phi nông nghiệp 3.144,18ha, chiếm 13,84% so diện tích tự nhiên, 

tăng 187,91 ha so với hiện trạng năm 2022 do lấy từ đất sản xuất nông 

nghiệp (đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm,…)  

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tiểu Cần được xây dựng 

dựa trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, 

tài nguyên đất đai của huyện và quy hoạch các ngành. Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2023 là căn cứ rất quan trọng để tiến hành giao đất, thu hồi đất, chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất. Thông qua kế hoạch 

sử dụng đất sẽ tạo thuận lợi cho việc quản lý nhà nước về đất đai. 

Ông Lê Chí Thảo – UVTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiểu 

Cần đề nghị đơn vị tư vấn chỉnh sửa kế hoạch cho phù hợp theo các ý kiến 

đóng góp của các ngành, địa phương; đồng thời sớm hoàn chỉnh Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2023 để huyện trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm 

định đúng theo thời gian quy định./. 

                                                                      Kiều Diễm – Đăng Khôi 

 

LẤY Ý KIẾN LẬP HỒ SƠ QUỐC GIA  

DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT THIÊN HẬU CUNG  

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch vừa phối hợp với huyện Tiểu 

Cần tổ chức hội thảo lấy ý kiến 

đóng góp về việc lập hồ sơ quốc gia 

di tích kiến trúc nghệ thuật Thiên 

Hậu Cung (Chùa Bà Thiên Hậu) tại 

Khóm 5, thị trấn Tiểu Cần.  

Thiên Hậu Cung còn gọi là Chùa bà Thiên Hậu, là công trình kiến trúc 

nghệ thuật được xây dựng cách đây hơn 180 năm, với tổng diện tích khoảng 

4.384m2, là nơi lưu giữ, bảo tồn nhiều tác phẩm văn hóa phi vật thể và tác 

phẩm nghệ thuật truyền thống mang đậm nét văn hóa dân tộc Hoa. Đây cũng 

là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng dân gian của đồng bào 

người Hoa trên vùng đất Tiểu Cần. Thiên Hậu Cung đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh công nhận Di tích nghệ thuật cấp tỉnh theo Quyết định số 2806 

ngày 24/7/2020. Hiện tại, di tích nghệ thuật Thiên Hậu Cung được Ban Trị 

sự thuộc Ban Hội người Hoa Tiểu Cần trực tiếp quản lý, giữ gìn và bảo 
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quản. Tuy nhiên, việc phát huy các giá trị di tích thời gian qua còn nhiều hạn 

chế, chưa có sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc tuyên truyền, 

giới thiệu, quảng bá di tích để thu hút khách tham quan. Do đó, Thiên Hậu 

Cung cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành để bảo tồn, phát 

huy giá trị di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa. 

Trên cơ sở báo cáo hiện trạng và bảo tồn các giá trị nghệ thuật đã được 

công nhận di tích nghệ thuật cấp tỉnh; các đại biểu đều thống nhất với bảng 

tóm tắc lý lịch di tích, biên bản khoanh vùng bảo vệ, bản đồ vị trí, bộ ảnh 

khảo tả, thống kê hiện vật, sơ đồ phân bố di vật, cổ vật, bảo vật của Thiên 

Hậu Cung. Qua đây các đại biểu cũng đề xuất tỉnh nên xem xét đầu tư nâng 

cấp, trang trí, sơn vẽ lại một số hạng mục công trình có dấu hiệu xuống cấp, 

đảm bảo cho việc giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử, những nét độc 

đáo của công trình kiến trúc nghệ thuật để lưu truyền cho các thế hệ đời sau. 

Ông Thạch Bồi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề 

nghị lãnh đạo huyện Tiểu Cần, thị trấn Tiểu Cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện 

việc bảo vệ, tôn tạo di tích, gắn với phát triển du lịch văn hóa gắn với tâm 

linh của huyện. Đối với Ban Trị sự Thiên Hậu Cung tiếp tục phát huy tinh 

thần đoàn kết, thường xuyên thực hiện tốt việc bảo dưỡng và tổ chức các 

hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng và quảng bá nhằm phát huy nét văn hóa 

truyền thống của đồng bào người Hoa ở địa phương. Sau hội thảo này Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để tham mưu 

UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét xếp hạng di 

tích Thiên Hậu Cung là di tích cấp quốc gia thuộc loại hình kiến trúc nghệ 

thuật trong thời gian tới. 

                                                                Thanh Quang – Huỳnh Hiển 

 

HỌP MẶT KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG 

VĂN PHÒNG CẤP ỦY (18/10/1930 – 18/10/2022) 

 

 

Huyện ủy Tiểu Cần vừa tổ 

chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 92 

năm ngày Truyền thống Văn phòng 

Cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2022). 
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Tại buổi họp mặt các đại biểu được nghe ôn lại truyền thống qua 92 

năm xây dựng và phát triển của Văn phòng Cấp ủy, gắn với truyền thống đấu 

tranh cách mạng anh hùng của Đảng bộ, quân, dân huyện Tiểu Cần. Phát 

huy truyền thống đó, trong thời gian qua Văn phòng Cấp ủy huyện Tiểu Cần 

đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vừa tham mưu, vừa phục vụ giúp việc 

Huyện ủy lãnh đạo Đảng bộ, quân, dân trong huyện phấn đấu vượt qua khó 

khăn, thách thức đưa huyện nhà phát triển đi lên. Đến nay tổ chức bộ máy 

Văn phòng cấp ủy ngày càng được tăng cường, nhận thức tư tưởng chính trị 

và trình độ năng lực chuyên môn ngày càng được nâng lên. Điển hình như 

trong giai đoạn 1999 -2000, Văn phòng Cấp ủy huyện có 13 cán bộ, nhân 

viên và trình độ chuyên môn được đào tạo chỉ có 02 đồng chí có trình độ đại 

học, 01 trung cấp; còn hiện nay Văn phòng Cấp ủy có 12 đồng chí, trong đó 

có trình độ chuyên môn gồm 01 thạc sĩ, 09 đại học; về trình độ chính trị có 

03 cao cấp, 07 trung cấp, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Nguyễn Văn Phương – TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và 

đánh giá cao những thành tích của các cán bộ Văn phòng Cấp ủy qua các 

thời kỳ; đồng thời đề nghị trong thời gian tới Văn phòng Huyện ủy, Văn 

phòng Đảng ủy các xã, thị trấn cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của 

lớp người đi trước, thường xuyên học tập, củng cố quan điểm, lập trường tư 

tưởng chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không ngừng 

rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tận tụy với công việc, 

hết lòng, hết sức phục vụ Đảng và Nhân dân. Ngoài ra đội ngũ cán bộ Văn 

phòng Cấp ủy cần tăng cường giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước; nâng 

cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất và kiểm tra đôn đốc việc triển 

khai thực hiện giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết 

của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

của các cơ quan đảng, góp phần cải cách hành chính, từng bước hiện đại hóa 

trong công tác Văn phòng Cấp ủy. 

                                                                                      Khắc Phú 

 

TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  

CÔNG TÁC DÂN VẬN 
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Ngày 21/10/2022, Ban Dân vận 

Huyện ủy Tiểu Cần sơ kết một số 

hoạt động trọng tâm của công tác 

Dân vận 9 tháng và triển khai 

phương hướng, nhiệm vụ từ nay 

đến cuối năm 2022.  

Theo đánh giá của Ban Dân vận Huyện ủy Tiểu Cần, từ đầu năm 2022 

đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ 

huyện đến cơ sở đã thực hiện khá tốt công tác dân vận, phong trào thi đua 

Dân vận khéo và Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tuy nhiên trong quá trình thực 

hiện vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Việc tuyên truyền, vận động đoàn 

viên, hội viên và Nhân dân của một số ngành, địa phương còn hạn chế, chưa 

đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trong công tác vận động thiếu tính 

sáng tạo nên chưa thu hút được nhiều đoàn viên, hội viên và quần chúng 

tham gia. Công tác phối hợp hoạt động dân vận giữa các đơn vị từng lúc 

chưa chặt chẽ. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong từng hệ 

thống của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chưa đồng bộ, thiếu tính thống 

nhất trong triển khai thực hiện. Việc cập nhật cơ sở dữ liệu đoàn viên, hội 

viên còn chậm; số liệu hội viên bị trùng lặp giữa các đoàn thể chưa được 

khắc phục. Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở chưa phát huy 

tính sáng tạo trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền trong 

việc lãnh chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của Đảng, Nhà nước, đoàn thể 

trong tình hình mới. Việc tổ chức sinh hoạt lệ của Ban công tác Mặt trận; các 

chi - tổ hội ấp, khóm và cán bộ lãnh đạo dự sinh hoạt theo Quy định 784 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa thường xuyên; nhiều nơi tỷ lệ đoàn viên, hội 

viên tham dự chưa đạt yêu cầu...  

Trên cơ sở kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại, Ban Dân vận 

Huyện ủy Tiểu Cần đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 

2022, cụ thể như: Tập trung lãnh chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại, 

yếu kém như đã nêu; đồng thời tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Kế hoạch số 

105-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 13-

NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao năng lực hoạt động của 

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Trà Vinh đến năm 2025”. 
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Lãnh chỉ đạo các đoàn thể tiếp tục quan tâm, hướng về cơ sở để theo dõi 

hoạt động, uốn nắn, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các chi, tổ 

hội hoạt động đảm bảo chất lượng; thường xuyên nắm bắt kịp thời dư luận 

xã hội, những hiện tượng có dấu hiệu bất ổn để tổng hợp, đề xuất cấp ủy 

lãnh chỉ đạo giải quyết kịp thời. Quan tâm thực hiện có hiệu quả quy chế 

giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã 

hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

Thường xuyên củng cố, phát huy những nhân tố tích cực, lực lượng cốt cán 

trong dân tộc, tôn giáo để nâng cao hiệu quả trong công tác nắm tình hình, 

giúp cấp ủy Đảng lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo trong 

tình hình mới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, 

vững mạnh. Dịp này, huyện Tiểu Cần có 05 cá nhân ở xã Phú Cần, Hiếu 

Trung, Ngãi Hùng, Tân Hòa và thị trấn Tiểu Cần được Ban Dân vận Trung 

ương tặng  Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”. 

                                                               Thanh Quang – Chí Hẹn 

 

HỌP MẶT KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 

HỘI LHPN VIỆT NAM 

 
 

Hội LHPN huyện Tiểu Cần 

vừa chọn xã Tân Hòa làm điểm tổ 

chức họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày 

thành lập Hội LHPN Việt Nam 

(20/10/1930 – 20/10/2022) và 12 

năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 

(20/10/2010 – 20/10/2022).  

Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam, trong 

những năm qua phong trào phụ nữ huyện Tiểu Cần ngày càng phát triển trên 

mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cụ thể, các cấp Hội trong huyện không 

ngừng củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác; tích cực vận động và tổ chức hội viên hưởng ứng, 

thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng 

tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Kết quả đến nay Hội đã xây dựng được 
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34 mô hình với 389 câu lạc bộ, tổ, nhóm các loại, có 5.790 thành viên, huy 

động các nguồn vốn giúp cho trên 16.354 hội viên, đạt 63,37% so phụ nữ 18 

tuổi trở lên; nhiều phong trào thi đua được đánh giá cao như: xây dựng gia 

đình hạnh phúc; gia đình 5 không, 3 sạch... 

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích – Phó Bí 

thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Hội 

phụ nữ trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cấp Hội phụ nữ trong 

huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến 

các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy tinh thần khởi 

nghiệp, ý tưởng kinh doanh sáng tạo của chị em phụ nữ; tăng cường sâu sát 

cơ sở nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; 

đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội các cấp; thực hiện tốt 

vai trò giám sát và phản biện xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng cho phụ nữ; quan tâm và tạo điều kiện cho các hội viên và 

chị em phụ nữ tích cực tham gia các phong trào yêu nước ở địa phương. Dịp 

này, Hội LHPN huyện cũng đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng 

người phụ nữ Tiểu Cần năng động, sáng tạo, xây dựng gia đình có sức khỏe, 

có đạo đức, có kiến thức, có trách nhiệm với gia đình và xã hội” gắn với 

“Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, sơ kết 5 năm thực hiện Đề 

án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một 

số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”. Tại buổi họp 

mặt này, Hội LHPN huyện đã trao tặng quà cho các cán bộ nữ nguyên là 

lãnh đạo Hội qua các thời kỳ; tặng 09 giấy khen của HLHPN và Chủ tịch 

UBND huyện cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 5 năm 

thực hiện Đề án 938. Trao hỗ trợ cho 02 trẻ mồ côi do HLHPN huyện nhận 

đỡ đầu với số tiền 01 triệu đồng/quí và tặng 05 phần quà hội viên có hoàn 

cảnh khó khăn./. 

                                                                        Như Thuỷ - Đăng Khôi 

 

TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC 

CHO CÁN BỘ ĐOÀN CƠ SỞ 
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Huyện Đoàn Tiểu Cần vừa 

phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

tổ chức triển khai Chuyên đề Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 

cho cán bộ phụ trách 18 cơ sở Đoàn 

trực thuộc trên địa bàn huyện. 

Theo đó, các báo cáo viên lần lượt giới thiệu cho cán bộ Đoàn cơ sở 02 

Chuyên đề “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Tư tưởng 

Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước”. Về nội dung nêu 

cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từng chỉ rõ: Chủ nghĩa cá nhân là giặc nội xâm, là kẻ địch ở bên trong, làm 

cho một bộ phận cán bộ, đảng viên hư hỏng, đạo đức – phẩm chất thấp kém, 

dẫn đến tham nhũng, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Chủ nghĩa cá nhân còn là 

mầm móng sinh ra nhiều loại bệnh nguy hiểm khác như: bệnh quan liêu, 

bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo, bệnh hiếu danh, bệnh tị 

nạnh, bệnh a dua, xu nịnh… Những bệnh đó đều là kẻ thù của cách mạng, có 

nguy cơ đe dọa sinh mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, nhất là khi 

Đảng cầm quyền. Do đó cách mạng và những người cách mạng phải loại bỏ, 

kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân. 

Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng giới thiệu một số nội dung về sự 

hình thành khát vọng giải phóng dân tộc, cống hiến dựng xây đất nước của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh; trọng tâm là khát vọng về nước Việt Nam độc lập, 

người dân được hưởng cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc; Khát vọng về 

một Việt Nam hùng cường; về một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng 

phát triển. Mục tiêu đó cũng đòi hỏi mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải 

luôn phát huy ngọn lửa tinh thần dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc; phải thể hiện ý chí, tài năng, cống hiến sức trẻ, nỗ lực vươn 

lên, đón nhận thời cơ khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế tri thức, góp 

phần hiện thực hóa tư tưởng, ý chí và khát vọng lớn của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. 

                                                                          An Oanh – Hải Nam 
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BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO THÀNH VIÊN  

BAN CHỈ ĐẠO 35 VÀ CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 

 
 

Huyện uỷ Tiểu Cần vừa tổ 

chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, 

phản bác các quan điểm sai trái, thù 

địch trong tình hình mới cho 64 

thành viên Ban chỉ đạo 35 và cộng 

tác viên dư luận xã hội của huyện 

Tiểu Cần . 

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được triển khai các nội dung về cách thức 

tạo lập, duy trì các kênh thông tin trên mạng xã hội; kỹ năng tạo lập nhanh 

Infographic và Videographic phục vụ tuyên truyền; kỹ năng sử dụng 

Powerpoint trong tạo lập video Graphic để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. 

Cách phân biệt, nhận dạng dấu hiệu, đặc điểm của thông tin chính thống, 

thông tin xấu độc, giả tạo trên không gian mạng. Đồng thời, hướng dẫn một 

số kỹ năng, nghiệp vụ cho thành viên Tổ thư ký Ban chỉ đạo 35 của huyện 

và các cán bộ quản lý Truyền thanh – Tuyên giáo các xã, thị trấn. 

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Minh Thành - UVTV 

Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện đề 

nghị các thành viên Ban chỉ đạo 35 cấp huyện tiếp tục làm tốt công tác tham 

mưu cho Thường trực Huyện ủy chỉ đạo thực hiện việc thành lập, quản lý 

các trang, nhóm chia sẻ thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các trang 

thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Đồng thời, quan tâm kết nối, 

hướng dẫn các trang cá nhân trên facebook của đảng viên, đoàn viên, hội 

viên và người dân trên địa bàn huyện thường xuyên đăng tải, chia sẻ bài viết 

từ các trang thông tin điện tử, kết nối các nhóm, trang fanpge của tỉnh, huyện 

và các báo chính thống về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; các bài viết và nói của các đồng chí lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; các bài 

viết về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, gương người tốt, việc tốt... 

Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng trong tình hình mới./. 

                                                                Ngọc Diễm – Quang Minh 
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NHỮNG GƯƠNG THƯƠNG BINH VƯỢT KHÓ 

 
 

Thấm nhuần lời dạy của Bác 

“Thương binh tàn nhưng không 

phế”, từ khi trở về cuộc sống đời 

thường, nhiều thương binh đã khắc 

phục mọi khó khăn, vượt lên thương 

tật và tiếp tục xung phong trên mặt 

trận phát triển kinh tế - xã hội, nuôi 

dạy con ăn học thành đạt, góp sức 

xây dựng quê hương giàu đẹp. 

Đến ấp Ông Xây, xã Tập Ngãi chúng tôi có dịp gặp ông Đoàn Hùng 

Khôi (1948) là một trong những tấm gương thương binh vượt khó nuôi dạy 

các con ăn học thành đạt và cũng là thương binh luôn cống hiến sức mình 

cho quê hương, đất nước trong thời chiến cũng như trong thời bình. Được 

biết, vào tháng 10/1966, ông Khôi đã tham gia cách mạng và làm việc tại 

nhiều đơn vị như Văn phòng Đảng ủy xã Tập Ngãi, Văn phòng Huyện đội 

Cầu Kè,… Đến năm 1972 ông là Chính trị viên Đại đội địa phương quân của 

huyện Tiểu Cần. Ông Khôi kể, trong một lần cùng đồng đội tham gia đánh 

đồn ấp An Cư, xã Tân Hòa, ông bị thương khá nặng, ảnh hưởng đến tay, 

chân và mắt. Sau năm 1975, khi đất nước giải phóng và trở về cuộc sống đời 

thường với vợ con, lúc này cuộc sống của gia đình ông rất khó khăn. Bản 

thân ông lại mang trên mình đầy thương tích với đôi chân đi khập khiễng, 

đôi tay không còn mạnh mẽ như bình thường và đôi mắt không nhìn rõ, tỷ lệ 

thương tật 23%, là thương binh hạng 4/4. Mặc dù sức khỏe giảm sút, nhưng 

với ý chí quyết tâm không chịu cảnh nghèo khó và bản lĩnh của người chiến 

sĩ cùng nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng và sự hỗ trợ, giúp đỡ của địa 

phương, ông Khôi và gia đình quyết tâm đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phát 

triển kinh tế trên 04 công đất của mình. Để sản xuất có hiệu quả, ông thường 

xuyên tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng 

trong trồng trọt và chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, ông 

Khôi còn làm thêm rất nhiều nghề để có tiền trang trãi cuộc sống. Sau bao 

năm vất vả, cuộc sống gia đình ông Khôi dần ổn định và vươn lên khấm khá. 

Đến nay gia đình ông Khôi có hơn 20 công đất trồng dừa và trồng lúa. Điều 
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đáng ghi nhận là ông đã nuôi dạy cả 05 người con thành đạt, trong đó có 03 

người con hiện là công chức, viên chức nhà nước và 02 người con đang buôn 

bán, kinh doanh… Ngoài việc tự thân vươn lên để phát triển kinh tế gia đình, 

với bản chất người lính Cụ Hồ, vào năm 1993 ông Khôi tiếp tục tham gia các 

hoạt động tại địa phương. Ông đã có nhiều năm làm Chi hội trưởng Chi 

hội Cựu chiến binh và Bí thư Chi bộ ấp Xóm Chòi, xã Tập Ngãi (nay là ấp 

Ông Xây, xã Tập Ngãi). Hiện tại với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Cựu 

chiến binh ấp Ông Xây, bản thân ông Khôi luôn cố gắng rèn luyện bản lĩnh 

chính trị, phẩm chất đạo đức, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng 

Đảng và các đoàn thể; tích cực tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách liên quan đến 

người có công, về công tác đền ơn đáp nghĩa. 

Còn thương binh Trần Văn Xưa (1950), cũng ở ấp Ông Xây, xã Tập 

Ngãi, là thương binh hạng 3/4 với tỷ lệ thương tật 41%. Vào năm 1968, ông 

Xưa tham gia du kích ấp, sau đó là chiến sĩ du kích xã, đến năm 1972 ông là 

địa phương quân huyện Tiểu Cần. Trong một lần cùng đồng đội đánh chiếm 

giữ ấp chiến lược ấp Ô Trao, xã Tập Ngãi (nay là ấp Ô Trao, xã Hiếu Tử) 

vào năm 1973, ông đã bị thương khắp mình bao gồm phần đầu, tay, chân và 

bụng. Sau khi chữa lành vết thương, ông tiếp tục tham gia kháng chiến và 

làm ở Công an vũ trang huyện Tiểu Cần cho đến ngày đất nước giải phóng, 

ông mới trở về cuộc sống đời thường với vợ con. Thương binh Trần Văn 

Xưa chia sẻ: “Trở về cuộc sống đời thường với muôn vàng khó khăn khi vết 

thương đau nhức mỗi khi trái gió trở trời nhưng bản thân quyết tâm lao động 

sản xuất để nuôi dạy 05 đứa con nên người, cuộc sống của gia đình được ổn 

định. Bên cạnh đó, tôi được Nhà nước tặng căn nhà Đồng đội, hiện nhà tôi 

cũng được xây dựng kiên cố, khang trang”. 

Có thể nói, khi trở về với cuộc sống đời thường sau khoảng thời gian 

tham gia chiến đấu, mỗi thương binh có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở 

họ có một điểm chung là nghị lực của người lính Cụ Hồ. Với tinh thần dám 

nghĩ, dám làm, giờ đây đa số gia đình thương binh trên địa bàn xã Tập Ngãi, 

đều nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho 

bản thân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

“Thương binh tàn nhưng không phế”, lời Bác Hồ dạy năm xưa đã và đang 

tiếp thêm sức mạnh cho nhiều thương binh, bệnh binh vượt lên hoàn cảnh, 
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trở thành người sống khỏe, sống có ích cho xã hội. Thời chiến, họ là chiến sĩ 

chiến đấu hết mình để bảo vệ Tổ quốc. Trong thời bình, trở về quê hương họ 

tiếp tục hăng say lao động, làm kinh tế từ chính đôi tay, đôi chân không còn 

nguyên vẹn của mình. Những thương binh tàn nhưng không phế đó đã trở 

thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo để cống hiến sức 

mình, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước./. 

                                                                       Kiều Diễm – Huỳnh Hiển 

 

GIẢI NGÂN CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HƠN 377 TỶ ĐỒNG 

 

 

Ban đại diện Hội đồng quản trị 

Ngân hàng CSXH huyện Tiểu Cần 

vừa sơ kết hoạt động tín dụng và ủy 

thác cho vay 09 tháng năm 2022.  

Trong 09 tháng qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã giải 

ngân hơn 105,3 tỷ đồng cho 3.336 lượt hộ vay; nâng tổng dư nợ các chương 

trình tín dụng đến cuối tháng 9/2022 lên 377,2 tỷ đồng, tăng 53,4 tỷ đồng so 

với đầu năm. Dư nợ của mỗi xã, thị trấn bình quân gần 34,3 tỷ đồng; trong 

đó nợ quá hạn và khoanh nợ bình quân 135 triệu đồng. Đơn vị có số nợ quá 

hạn và khoanh nợ cao nhất là Hiếu Tử, Tân Hùng, Long Thới, Tập Ngãi và 

Hiếu Trung. Đối với hoạt động cho vay ủy thác qua 04 tổ chức đoàn thể 

(Nông dân, Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên) trong 09 tháng qua đã 

giải ngân cho 308 Tổ Tiết kiệm - Vay vốn với tổng số tiền 368 tỷ 211 triệu 

đồng, tăng hơn 51 tỷ 258 triệu đồng so với đầu năm 2022. Trong đó nợ quá 

hạn là 494 triệu đồng. Nhìn chung chất lượng hoạt động ủy thác của các 

đoàn thể và Tổ Tiết kiệm – Vay vốn thời gian qua đạt hiệu quả khá tích cực. 

Qua khảo sát đánh giá có 267 tổ đạt loại tốt, 37 tổ đạt loại khá và 04 tổ đạt 

loại trung bình, không có tổ loại yếu. Tuy nhiên, chất lượng tín dụng ở một 

số xã, thị trấn vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thật sự bền vững; tỷ lệ thu lãi còn 

thấp và thu nợ đến hạn chưa đạt theo yêu cầu kế hoạch đề ra. Riêng công tác 

giải ngân vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện 
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Tiểu Cần đến cuối tháng 9/2022 được hơn 15 tỷ đồng; trong đó có 01 cơ sở 

và 317 hộ vay vốn giải quyết việc làm; 02 hộ khó khăn vay vốn mua sắm 

trang thiết bị học tập cho học sinh, sinh viên. 

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2022 Ban đại diện Hội đồng quản 

trị Ngân hàng CSXH huyện Tiểu Cần tiếp tục lãnh chỉ đạo đẩy mạnh hoạt 

động tín dụng trên địa bàn, đảm bảo cung cấp dịch vụ tới 100% hộ nghèo, hộ 

mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách có đủ điều kiện, có nhu cầu vay 

vốn từ các chương trình tín dụng theo quy định của Nhà nước. Phấn đấu 

hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng theo 

kế hoạch năm 2022; tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh toàn huyện bình quân 

dưới 0,40%; không còn Tổ tiết kiệm – Vay vốn có nợ quá hạn trên 2%. 

                                                                      Huỳnh Sáu – Hải Nam 

 

PHÒNG TRỪ SÂU ĐẦU ĐEN GÂY HẠI TRÊN CÂY DỪA 

BƯỚC ĐẦU ĐEM LẠI HIỆU QUẢ 

 
 

Tiểu Cần hiện có hơn 5.500 ha 

dừa, sản lượng mỗi năm hơn 54 

triệu trái. Đây được xem là một 

trong những loại cây trồng chủ lực 

là nguồn thu nhập chính của rất 

nhiều hộ gia đình ở nông thôn và đã 

góp phần rất lớn vào tổng giá trị 

kinh tế hàng năm của địa phương.  

Thời gian qua giá dừa liên tục giảm chỉ còn 30.000 – 35.000 đồng/chục 

12 trái. Tuy nhiên dừa là loại cây trồng có nhiều giá trị kinh tế nên về lâu dài 

cây dừa vẫn được coi là cây trồng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho 

nhiều nhà vườn. Do đó không vì giá dừa giảm sâu mà người trồng dừa chủ 

quan, lơ là trong việc chăm sóc và phòng ngừa dịch hại trên cây dừa, đặc 

biệt là dịch bệnh sâu đầu đen gây hại dừa như hiện nay.  

Từ khi phát hiện sâu đầu đen gây hại, ngành nông nghiệp huyện cùng 

các ngành chuyên môn nhanh chóng triển khai công tác điều tra, phát hiện 

và dự báo tình hình gây hại cũng như công tác phòng trừ sâu đầu đen. Diện 

tích dừa bị hại ban đầu khoảng 7,2 ha của 13 hộ trên địa bàn xã Tân Hòa. 

Đến nay đã có hơn 44 ha của 95 hộ trồng dừa trên địa bàn 4 xã, thị trấn bị 
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sâu đầu đen gây hại. Để phòng trị sâu đầu đen phòng NN&PTNT huyện, 

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kết hợp với Công ty Betrimex và UBND 

các xã, thị trấn (nơi xuất hiện sâu đầu đen) áp dụng đồng bộ các biện pháp 

như phun thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học Emamectin 60 EC, phun chế 

phẩm sinh học Dầu BSF kết hợp việc thả ong mắt đỏ đã cơ bản kiểm soát, 

khống chế được sự phát triển và gây hại của sâu đầu đen. Đặc biệt là hỗ trợ 

nông dân thả ong ký sinh (ong mắt đỏ) trên  vườn dừa của các hộ dân ở 4 xã, 

thị trấn gồm: xã Tân Hòa, Hùng Hòa, Long Thới và Thị trấn Cầu Quan; 

Nâng tổng số từ đầu năm 2022 đến nay đã thực hiện 3 đợt thả với 17.821 túi 

tương đương 9,3 triệu trứng. Riêng xã Tân Hòa là xã được triển khai thực 

hiện mô hình thí điểm của huyện được hỗ trợ 6 đợt thả với số lượng10.321 

túi tương đương 5,6 triệu trứng. 

Qua theo dõi tại các vườn dừa bị hại có thả ong ký sinh, tỷ lệ ong nở 

đạt trên 80%. Hiện tại diện tích dừa bị sâu đầu đen gây hại trên địa bàn 

huyện có tăng, nhưng mật số sâu không đáng kể, không gây ảnh hưởng 

nhiều đến năng suất. Ông Thạch Danh - ấp Cao Một xã Tân Hòa cho biết: 

Tôi có 7 công vườn dừa bị sâu đầu đen gây hại vào năm 2021. Được sự quan 

tâm của chính quyền địa phương giúp đỡ hỗ trợ thả ong, xịt thuốc. Tôi thấy 

dừa phát triển lại, ra đọt non và không thấy dấu hiệu bị sâu cắn nữa. Số dừa 

bị hại nhẹ đã cho trái, tuy sản lượng trái không được nhiều như trước nhưng 

đã phục hồi, phát triển tốt. 

Kỹ sư Lâm Quang Đúng - Trưởng Trạm Trồng trọt và BVTV huyện 

Tiểu Cần cho biết: Đến nay, các vườn dừa hầu như đã phục hồi trở lại, cây 

đâm đọt xanh, mức độ gây hại giảm, mật số sâu giảm nhiều. Ví dụ như trước 

đây 20-30 con/tàu lá thì đến nay chỉ còn 5 - 10 con/tàu. Bước đầu thấy có 

hiệu quả, nếu được Công ty Betrimex tiếp tục hỗ trợ thả ong ký sinh trên 

trứng sâu đầu đen này thì theo tôi việc phòng trừ sẽ mang lại hiệu quả cao về 

lâu dài. Đây là biện pháp sinh học, khuyến cáo bà con nên mạnh dạng áp 

dụng để bảo vệ vườn dừa.  Còn ông Võ Quang Cường - Phó Trưởng phòng 

Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết: Hiện nay trên địa bàn huyện có trên 

1.500 ha dừa hữu cơ, để kiểm soát bền vững dịch hại sâu đầu đen với 

phương châm bảo vệ môi trường, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm sản 

xuất dừa theo hướng hữu cơ. Trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì các giải 

pháp sinh học phun dầu BSF kết hợp vi khuẩn BT và thả ong mắt đỏ. Với 
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hiệu quả bước đầu nếu ong mắt đỏ tiếp tục được thả, số lượng được nhân lên 

thì sẽ kiểm soát và khống chế được mức độ gây hại và kéo giảm tốc độ lây 

lan của sâu đầu đen. Hiện tại cán bộ kỷ thuật của Công ty Betrimex đang 

theo dõi để đánh giá hiệu quả. Qua thực tiễn cho thấy, thả ong ký sinh là 

phương pháp hữu hiệu để kiểm soát sâu đầu đen được nhiều nơi áp dụng 

thành công mang tính bền vững, vừa bảo vệ môi trường vừa đem lại hiệu 

quả lâu dài./. 

                                                                                        Mỹ Hạnh 

 

HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU MÔ HÌNH  

TRỒNG BƯỞI RUBY XEN ỔI RUBY 

 
 

Thời gian qua, huyện Tiểu Cần 

đã hỗ trợ thực hiện mô hình trồng 

Bưởi Ruby xen Ổi Ruby với công 

nghệ tưới tiết kiệm nước cho một số 

hộ dân trong huyện, đến nay mô 

hình đang phát triển tốt, bước đầu 

mang lại hiệu quả kinh tế khả quan. 

Mô hình trồng Bưởi Ruby xen Ổi Ruby sử dụng công nghệ tưới tiết 

kiệm nước là mô hình mới tại huyện Tiểu Cần. Cây Bưởi Ruby và Ổi Ruby 

là giống cây trồng mới được du nhập về và phát triển tại Vĩnh Long. Qua 

thời gian nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện 

Tiểu Cần sử dụng nguồn vốn sự nghiệp KHCN của đơn vị và phối hợp với 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh triển khai thực hiện thử 

nghiệm tại 05 hộ dân, với diện tích 02 ha (Hùng Hòa 4 hộ với diện tích 1,5 

ha và thị trấn Tiểu Cần 01 có hộ với diện tích 0,5 ha). Ông Huỳnh Văn Cảnh 

ở ấp Từ Ô, xã Hùng Hòa được hỗ trợ kinh phí cũng như các kỹ thuật chăm 

sóc để thực hiện thí điểm mô hình trồng Bưởi Ruby xen Ổi Ruby. Theo ông 

Cảnh, khi thực hiện mô hình này, chi phí ban đầu khá thấp, với 01 ha ông 

trồng xen 600 gốc Ổi Ruby, giá cây giống 12 triệu đồng và 250 gốc Bưởi 

Ruby với giá cây giống 10 triệu đồng, còn lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm 

nước toàn bộ diện tích với giá 45 triệu đồng. Trong đó Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng đã hỗ trợ 50% chi phí về giống và hệ thống tưới tiết kiệm nước. 
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Sau 6 tháng, ông Cảnh nhận thấy cây Bưởi Ruby phát triển tốt, còn Ổi 

Ruby bắt đầu cho trái và đạt trọng lượng từ 3 - 4 trái/kg, riêng đối với những 

cây phát triển tốt, có thể cho trọng lượng lên đến 0,5kg/trái. Ông Cảnh nhận 

xét: “Qua thời gian chăm sóc, tôi thấy giống Bưởi Ruby và Ổi Ruby này 

thích nghi với mảnh đất của mình. Cây Bưởi đang phát triển rất tốt, bung tàn 

nhiều và phát triển mạnh. Riêng cây Ổi 6 tháng đã thu hoạch, trong 1 năm 

nay thu hoạch trên 10 tấn với giá bán từ 10 - 12 ngàn đồng/kg, trừ chi phí 

khoảng 30% (gồm phân, thuốc, tiền công, bột xốp,…) tổng lợi nhuận từ 70 - 

90 triệu đồng. Chỉ qua 01 năm thu hoạch Ổi, tôi đã lấy lại được vốn đầu tư 

ban đầu vào mô hình này”.  

Hiện tại vườn Ổi Ruby của ông Cảnh đang phát triển rất tốt, phát triển 

cành nhánh nhiều, lá xanh mướt, cho trái rải vụ và rất sum suê. Ông Cảnh 

cho biết mỗi tuần thương lái sẽ đến tận vườn để thu mua 01 lần, mỗi lần 

khoảng 250 - 300 kg Ổi, giá dao động từ 10 - 12 ngàn đồng/kg, cứ 01 tuần sẽ 

có thu nhập từ 2,5 - 3,5 triệu đồng. Điều đáng ghi nhận từ mô hình của ông 

Huỳnh Văn Cảnh là phần lớn sử dụng phân hữu cơ vi sinh (phân chuồng) 

cộng thêm phân hóa học (NPK) với tỷ lệ rất ít. Đồng thời, mô hình này ông 

Cảnh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng sinh học phun trực tiếp trên 

cây để diệt trừ các loại sâu bệnh và kích thích ra hoa, đậu trái. Với hình thức 

này sẽ từng bước hướng đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững, tạo ra 

các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, có giá trị, an toàn đối với sức 

khỏe con người và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, mô hình này lắp đặt hệ 

thống tưới tiết kiệm nước cho 100% diện tích, có ưu điểm phù hợp với điều 

kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Ông Huỳnh Văn Cảnh còn chia sẻ: Mình 

phải thường xuyên thăm vườn để tuyển trái, đến khi trái Ổi có đường kính 

khoảng 3cm sẽ bắt đầu bọc trái bằng bọc xốp chuyên dụng và thường xuyên 

cắt đọt ổi để cây tập trung dinh dưỡng nuôi trái. Khâu chăm sóc ổi cũng 

nhàn, không nặng nhọc, mệt mỏi nhưng phải thực hiện thường xuyên. Bên 

cạnh đó, khi trồng Bưởi Ruby và Ổi Ruby chúng ta nên trồng thêm cây sả để 

tỏa hương thơm xua đuổi được con rệp sáp, đây là một trong những sâu bệnh 

chính trên cây Bưởi Ruby và Ổi Ruby. 

Nói về mô hình trồng Bưởi Ruby xen Ổi Ruby của ông Huỳnh Văn 

Cảnh, ông Trần Quốc Đạt - Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Hòa nhận xét: 

“Mô hình trồng Bưởi Ruby xen Ổi Ruby được xem là mô hình mới trên địa 
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bàn xã Hùng Hòa, tôi thấy hiệu quả của mô hình rất tốt, với giá ổi như hiện 

tại thì thu nhập ổn định. Đặc biệt mô hình có áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm 

nước phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, cũng như đáp ứng các 

tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn xã Hùng Hòa”. Có thể nói mô hình trồng Bưởi 

Ruby xen Ổi Ruby sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước là một trong 

những mô hình phát triển kinh tế theo hướng nâng cao thu nhập trên cùng 

diện tích đất canh tác, góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương./.  

                                                                                   Kiều Diễm  

 

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI TRIỀU CƯỜNG 

 

Hiện nay đang bước vào những 

tháng cao điểm của triều cường 

dâng cao nên việc chủ động gia cố 

những tuyến đê bao xung yếu là 

điều cần thiết để đảm bảo an toàn 

tính mạng và tài sản của người dân 

sống xung quanh các tuyến đê bao 

mỗi khi triều cường dâng cao.  

Ông Trần Văn Quân - Trưởng phòng NN&PTNT, Phó Trưởng Ban 

Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Tiểu Cần cho biết: Trong 

đợt triều cường rầm tháng 9 âm lịch vừa qua, trên địa bàn huyện có 03 tuyến 

đê bao ven sông Hậu bị nước tràn qua thân đê, làm sạt lỡ nhiều đoạn. Cụ thể 

tuyến đê bao khu vực Mũi Tàu thuộc ấp Tân Thành Tây, xã Tân Hòa nước 

tràn qua 03 đoạn; tuyến đê bao ấp Trẹm, xã Tân Hòa tràn qua 05 đoạn và 

tuyến đê bao khu vực Xóm Cua, thị trấn Cầu Quan tràn qua 06 đoạn, với 

tổng chiều dài 390 mét có khả năng gây ảnh hưởng đến 340ha vườn cây ăn 

trái và hoa màu của nhiều hộ dân trên địa bà xã Tân Hòa và thị trấn Cầu 

Quan. Trước tình hình đó, đơn vị đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện 

khảo sát, đánh giá thực trạng các tuyến đê bao để có hướng khắc phục. Qua 

đó, Phòng NN & PTNT huyện đã phối hợp UBND xã Tân Hòa và thị trấn 

Cầu Quan vận động người dân hiến đất và chủ động gia cố đê bao tạm thời 

để ngăn nước tràn qua thân đê trong những đợt triều cường sắp tới.  
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Theo dự báo vào những tháng cuối năm 2022 sẽ còn nhiều đợt triều 

cường dâng cao. Vì vậy việc thường xuyên kiểm tra, chủ động gia cố các 

tuyến đê bao xung yếu là điều cần thiết. Được biết, huyện Tiểu Cần có 11 

tuyến đê bao với tổng chiều dài trên 18.000 mét, bảo vệ cho hơn 600 ha đất 

sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và trên 700 hộ dân đang sinh sống 

trong khu vực đê bao. Thời gian qua huyện đã được tỉnh đầu tư hỗ trợ nguồn 

lực xây dựng kiên cố 04 tuyến đê bao, tuy nhiên hiện vẫn còn một số tuyến 

đê bao xung yếu cần sớm được xây dựng kiên cố, nhất là tuyến đê bao ấp 

Trẹm, xã Tân Hòa. Theo lãnh đạo địa phương, tuyến đê bao này đã được gia 

cố nhiều năm, tuy nhiên vị trí thân đê nằm ven sông Hậu là nơi thường 

xuyên chịu tác động của thiên nhiên như sóng, triều cường, xói mòn tự 

nhiên, lưu lượng tàu thuyền qua lại nhiều,... Mặt khác đây là vùng đất ven 

sông có địa chất kết cấu yếu nên dễ chịu sự tác động của dòng chảy gây sạt 

lở đê. Hiện tuyến đê bao này có chiều dài trên 4.200 mét bảo vệ 90ha đất sản 

xuất và 108 hộ dân sinh sống trong khu vực đê bao. Hàng năm người dân rất 

lo lắng mỗi khi triều cường dâng cao và mong muốn được đầu tư xây dựng 

đê bao kiên cố để đảm bảo tài sản và tính mạng của bà con . Ông Lâm Văn 

Ngô, người dân ấp Trẹm, xã Tân Hòa nói: “Tuyến đê bao ven sông Hậu gia 

cố cũng nhiều năm, hiện giờ bị xuống cấp, sạt lở nhiều đoạn, quá khả năng 

của người dân chúng tôi, người dân đã củng cố, không thể hoàn thiện được, 

kiến nghị về xã có hỗ trợ lực lượng xuống gia cố tạm thời. Tôi kiến nghị cấp 

trên sớm sửa chữa tuyến đê bao này cho an toàn hơn để người dân chúng tôi 

an tâm sản xuất, và sinh sống”. 

Để chủ động ứng phó với triều cường, Huyện ủy, UBND huyện Tiểu 

Cần cũng đã chỉ đạo các ngành chuyên môn, các địa phương thường xuyên 

theo dõi tình hình mưa, bão, triều cường để kịp thời thông tin rộng rãi đến 

người dân nắm, chủ động phòng tránh; tổ chức lực lượng ứng trực kịp thời, 

sẳn sàng theo phương châm “4 tại chỗ” để xử lý ngay các sự cố sạt lở đê bao 

(nếu có) và hỗ trợ người dân trong công tác ứng phó, giảm thiệt hại tối đa 

cho người dân. 

                                                                     Kiều Diễm – Đăng Khôi 

BÀN GIAO MẶT BẰNG THI CÔNG KÈ CHỐNG 

SẠT LỞ BỜ SÔNG TIỂU CẦN 
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Ngày 26/10/2022, ông Sơn Sô 

Phonl - Phó Chủ tịch UBND 

huyện cùng Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng, lãnh đạo UBND 

thị trấn Tiểu Cần bàn giao mặt 

bằng thi công dự án Kè chống sạt 

lở bờ sông Tiểu Cần.  

Theo đó, dự án được triển khai thực hiện với chiều dài hơn 2.112 mét 

được chia làm 05 đoạn thực hiện thuộc địa phận khóm 2, khóm 6 thị trấn 

Tiểu Cần và ấp Sóc Tre xã Phú Cần. Tổng vốn đầu tư là 156 tỷ đồng; trong 

đó ngân sách Trung ương 140,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 15,5 tỷ đồng. Dự án 

do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Đông Hải - Thành phố Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh liên danh với Công ty cổ phần bê tông 620 Châu Thới thị 

xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long thi công. Dự kiến dự án thực hiện trong 720 

ngày, hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2024.  

Ông Sơn Sô Phonl - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị sau khi nhận 

mặt bằng, đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất 

lượng, an toàn và đảm bảo sự hài hòa đối với người dân trong khu vực thi 

công dự án. Trong quá trình thi công có vấn đề phát sinh cần báo ngay với 

địa phương để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời. Đồng thời, Phó Chủ tịch 

UBND huyện đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và UBND 

thị trấn Tiểu Cần, xã Phú Cần thường xuyên theo dõi, nắm tình hình dư luận 

để khắc phục những hạn chế trong thời gian thực hiện dự án. Riêng đối với 

các hộ dân sống cặp các đoạn thi công Kè chống sạt lở cần tạo điều kiện 

thuận lợi để đơn vị thi công hoàn thành dự án đúng theo tiến độ đã đề ra. 

                                                                Kiều Diễm – Hải Nam 

 

PHẪU THUẬT MẮT MIỄN PHÍ CHO 118 BỆNH NHÂN 
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Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Tiểu Cần kết hợp Bệnh viện 

Nguyễn Trãi – Tp.HCM vừa tổ 

chức đợt phẫu thuật mắt miễn phí 

cho 118 bệnh nhân có bệnh về 

mắt trên địa bàn huyện. 

Tại đây các y - bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần và 

Bệnh viện Nguyễn Trãi Tp.Hồ Chí Minh tổ chức khám sàng lọc các bệnh về 

mắt cho hàng trăm bệnh nhân. Qua đó đã có 118 bệnh nhân được chỉ định 

phẫu thuật mắt, phần lớn là người cao tuổi. Các bệnh nhân được chỉ định 

phẫu thuật với các bệnh cườm mắt, mộng, đục thủy tinh thể ở mắt. Sau khi 

phẫu thuật, mỗi bệnh nhân còn được hỗ trợ thuốc uống trong vòng 07 ngày, 

01 mắt kính và 01 phần quà. Chi phí cho mỗi cas phẫu thuật và quà tặng trị 

giá khoảng 08 triệu đồng, tổng trị giá cho đợt phẫu thuật mắt miễn phí lần 

này gần 950 triệu đồng. Nguồn kinh phí trên do Hội Bảo trợ Bệnh nhân 

nghèo Tp.Hồ Chí Minh vận động hỗ trợ. 

                                                                                   Khắc Phú 

                           

THÀNH LẬP, RA MẮT CHI ĐOÀN - CHI HỘI THANH NIÊN 

TẠI CÔNG TY TNHH GIÀY DA MỸ PHONG 

 
 

Huyện đoàn, Ủy ban Hội 

LHTNVN huyện Tiểu Cần vừa phối 

hợp với Chi bộ Công ty TNHH Giày 

da Mỹ Phong (Công ty 100% vốn 

nước ngoài) tổ chức lễ ra mắt Chi 

đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh và Chi Hội Liên hiệp thanh 

niên Việt Nam tại công ty này.  

Chi đoàn Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong trực thuộc Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh xã Hiếu Tử. Chi đoàn gồm có 09 đoàn viên; trong đó Ban chấp 

hành lâm thời có 03 thành viên, trực tiếp lãnh chỉ đạo Chi đoàn thực hiện các 

hoạt động, phong trào, công tác đoàn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được quy định trong Điều lệ Đoàn. Đối với Chi Hội LHTN Công ty TNHH 
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Giày da Mỹ Phong (nhiệm kỳ 2022 – 2024) được thành lập và trực thuộc Ủy 

ban Hội LHTNVN huyện Tiểu Cần. Chi hội có 18 thành viên (06 nam, 12 

nữ) đều là công nhân đang làm việc tại các bộ phân của công ty. Chức năng 

và nhiệm vụ của Chi hội là tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

thanh niên; tập hợp, hướng dẫn và tạo điều kiện để thanh niên được học tập, 

nghiên cứu, tiến tới mục tiêu hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, 

cống hiến tài năng, sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Đến thời điểm này tại Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong đã thành lập 

được 04 tổ chức: Chi bộ Đảng (trực thuộc Huyện ủy), Chi đoàn (trực thuộc 

xã Đoàn Hiếu Tử), Chi Hội Thanh niên (trực thuộc UB Hội LHTNVN 

huyện) và Công đoàn cơ sở (trực thuộc LĐLĐ tỉnh). Đây là lực lượng nồng 

cốt, năng động, sáng tạo trong các phong trào hoạt động, sản xuất; tích cực 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân lao động, góp phần đảm bảo 

tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

                                                                   An Oanh – Huỳnh Hiển 

TƯ VẤN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ TUYỂN SINH  

DU HỌC TẠI NHẬT BẢN 

 
 

Công ty Cổ phần Phát Triển 

Nhân Lực và Thương mại Việt Nam 

(VINAMEX) vừa kết hợp với phòng 

Lao động – TB&XH huyện tổ chức 

buổi tư vấn xuất khẩu lao động và 

tuyển sinh du học tại Nhật Bản cho 

trên 200 đại biểu trên địa bàn huyện 

Tiểu Cần. 

Tại đây đại diện Công ty VINAMEX đã thông tin chi tiết về một số 

điều kiện và ngành nghề tại thị trường lao động ở Nhật Bản đang cần tuyển 

dụng lao đông. Cụ thể người tham gia lao động tại Nhật Bản có tuổi đời từ 

18 -35 tuổi, đã tốt nghiệp THCS, THPT, có sức khỏe tốt và không mắc các 

bệnh truyền nhiễm. Một số công việc người lao động có thể tham gia ở 03 

nhóm nghề gồm: cơ khí, chế tạo và vận hành máy, điện tử, xây dựng; chế 

biến thực phẩm, đóng gói sản phẩm, may mặc, nông nghiệp, trồng trọt chăn 

nuôi; hộ lý, điều dưỡng… Người lao động đăng ký xuất khẩu lao động tại 

Nhật Bản sẽ được lựa chọn ngành nghề phù hợp để tham gia phỏng vấn; 
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được học tiếng Nhật từ 6 - 8 tháng tùy theo đơn hàng đã chọn và được học 

giáo dục định hướng trước khi xuất cảnh. Khi được tuyển dụng người lao 

động sẽ được làm việc trực tiếp tại các xí nghiệp ở Nhật Bản; ký hợp đồng 

lao động từ 03 năm, 05 năm hoặc 10 năm. Tùy theo ngành nghề và vùng, 

miền làm việc tại Nhật Bản, chi phí xuất cảnh từ 110 - 130 triệu đồng. Khi 

làm việc, người lao động sẽ có mức thu nhập bình quân từ 25 - 30 triệu 

đồng/tháng sau khi trừ các khoản chi phí. Ngoài việc tuyển dụng người lao 

động xuất khẩu lao động, Công ty VINAMEX còn có chương trình tuyển 

sinh du học và tuyển dụng hộ lý/điều dưỡng đi làm việc tại Nhật Bản. 

                                                                                    Nguyễn Đại 

 

 

ĐẠI HỘI CHI HỘI SINH VIÊN LẦN THỨ XVIII, 

NHIỆM KỲ 2022 – 2023 

 

Chi hội Sinh viên huyện Tiểu 

Cần (tại Trường Đại học Trà Vinh) 

vừa tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, 

nhiệm kỳ 2022 – 2023, với chủ đề: 

“Chi hội Sinh viên huyện Tiểu Cần 

thi đua học tập, rèn luyện, sáng 

tạo, tình nguyện, hội nhập vì sự 

phát triển quê hương Tiểu Cần”.  

Chi hội Sinh viên huyện Tiểu Cần được thành lập vào năm 2005. Đến 

nay Chi hội có 2.530 hội viên; trong đó có 340 hội viên chính thức tham gia 

hoạt động. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Chi hội Sinh viên huyện 

Tiểu Cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của các 

thế hệ sinh viên đi trước và đã đạt nhiều thành tích tiêu biểu trong các phong 

trào: Sinh viên 5 tốt; Sinh viên Việt Nam học tập và làm theo lời Bác; Sinh 

viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; Sinh viên rèn luyện thể chất; 

Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Sinh viên chủ động hội nhập 

quốc tế; Chương trình tiếp sức mùa thi; xây dựng tổ chức chi hội vững mạnh 

và nhiều hoạt động khác theo kế hoạch đã đề ra. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ 

qua (2021 – 2022) Chi hội Sinh viên huyện có 17,35% hội viên có học lực 
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đạt loại xuất sắc, 45,3% hội viên đạt loại giỏi và 37,35% hội viên đạt loại 

khá, không có hội viên xếp loại trung bình và yếu, kém trong học tập. 

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2023, Chi hội Sinh viên huyện Tiểu Cần phấn 

đấu 100% hội viên không bỏ học giữa chừng, không vi phạm quy chế thi, 

kiểm tra; 90% hội viên có học lực từ khá trở lên. 100% hội viên tham gia ít 

nhất 05 ngày tình nguyện trong năm. 100% hội viên nắm vững nội dung và 

đăng ký tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên Việt Nam học tập, 

làm theo lời Bác” và các phong trào do Đoàn trường tổ chức. Phấn đấu vận 

động trên 80% hội viên tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 

2023. Đồng thời tổ chức ít nhất 03 lớp tập huấn kỹ năng cho sinh viên; tham 

gia thực hiện ít nhất 02 công trình thanh niên cấp Chi hội, cấp trường; thực 

hiện ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học và tham gia đầy đủ các phong 

trào, hoạt động do Đoàn, Hội phát động… 

Đến dự và phát biểu tại đại hội, ông Sơn Sô Phonl – Phó Chủ tịch 

UBND huyện Tiểu Cần đã biểu dương thành tích học tập, rèn luyện và các 

phong trào thi đua nổi bật mà Chi hội Sinh viên huyện Tiểu Cần đã đạt được 

trong nhiệm kỳ qua; đồng thời cũng nhắc nhở các sinh viên tiếp tục phát huy 

tốt tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến 

bộ. Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Chi hội Sinh viên Tiểu Cần 

vững mạnh, có đầy đủ bản lĩnh, năng lực hoạt động và luôn hoàn thành xuất 

sắc các mục tiêu, nhiệm vụ và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2022 – 2023. 

                                                                         Hoài Đăng – Đăng Khôi 

 

RA QUÂN TRỒNG CÂY XANH TRÊN CÁC TUYẾN LỘ 

GIAO THÔNG NÔNG THÔN 
 

 
 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 

88 của Huyện ủy Tiểu Cần về thực 

hiện các tuyến đường hoa, tuyến 

đường Sáng – xanh - sạch - đẹp , 

gắn với Chỉ thị số 15 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; Ngày 

22/10/2022 gần 70 cán bộ công 

chức, viên chức thuộc Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính 
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trị, Ban quản lý dự án xây dựng huyện và xã Long Thới tổ chức trồng cây 

xanh (Cao tầm dung) trên 02 tuyến lộ thuộc xã Long Thới, huyện Tiểu 

Cần. Theo đó, các lực lượng đã phối hợp trồng hơn 1.600 cây xanh (Cao tầm 

dung) dọc theo tuyến lộ ấp Định Phú Tân và lộ ấp Định Bình, xã Long Thới 

với tổng chiều dài hơn 4,5km. Tổng kinh phí mua cây xanh (Cao) hơn 12 

triệu đồng. Nguồn kinh phí do cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn huyện đóng góp. Đây là các tuyến đường nằm trong kế 

hoạch xây dựng tuyến đường sáng – xanh - sạch - đẹp do cán bộ, công chức, 

viên chức đảm nhận thực hiện theo chỉ đạo của Huyện ủy – UBND huyện 

nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên 

các đoàn thể và Nhân dân trong việc chung tay, góp sức xây dựng cảnh quan 

môi trường, chỉnh trang đô thị, tiến tới xây dựng 100% xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới nâng cao, từng bước hoàn thiện 

các tiêu chí để huyện Tiểu Cần trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025 

theo Nghị quyết 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra. 

Được biết, từ tháng 5/2018 đến nay huyện Tiểu Cần đã và đang phát 

động thực hiện nhiều công trình thi đua xây dựng tuyến đường “Sáng – xanh 

- sạch - đẹp” do cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân 

dân thực hiện ven các tuyến Quốc lộ 54, Quốc lộ 60, Tỉnh lộ 912, Tỉnh lộ 

915 và các tuyến Hương lộ, lộ giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. 

Phần lớn nguồn kinh phí thực hiện các công trình do cán bộ, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang và các tổ chức, cá nhân trong huyện đóng góp. 

                                                                          Chí Bảo – Chí Hẹn 

 

TỔ CHỨC 13 CUỘC THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC 

TẠI CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP 
 

 
 

Đội Cảnh sát PCCC - CNCứu 

nạn, cứu hộ Công an huyện Tiểu 

Cần phối hợp các đơn vị liên quan 

tổ chức thực tập phương án chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ quan 

Bảo hiểm xã hội huyện thuộc khu 

vực khóm 2, thị trấn Tiểu Cần. 
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Đây là đợt thực tập phương án PCCC thứ 13 tại các cơ quan, doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện Tiểu Cần kể từ đầu năm 2022 đến nay. Theo 

tình huống giả định, vào lúc 9 giờ ngày 15/10/2022 cán bộ, nhân viên cơ 

quan Bảo hiểm xã hội và người dân địa phương phát hiện có sự cố cháy nổ 

xảy ra bên trong Bảo hiểm xã hội huyện. Ngay sau đó, các nhân viên và 

người dân liền tri hô để mọi người tiếp ứng; tiếp đó nhanh chống gọi điện 

thoại đến đường dây nóng 114 để lực lượng PCCC chuyên nghiệp ứng cứu; 

đồng thời chủ động triển khai thực hiện các thao tác chữa cháy tạm thời để 

khống chế đám cháy, ngăn chặn ngọn lửa lây lan…. Khoảng 05 phút sau, 02 

xe chữa cháy chuyên nghiệp cùng 15 cán bộ, chiến sĩ Đội PCCC và 04 cán 

bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Tiểu Cần có mặt tại hiện trường, phối hợp với 

10 cán bộ, nhân viên Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục sử dụng phương tiện 

chuyên dùng để chữa cháy và giải cứu người bị nạn, di chuyển tài sản ra 

khỏi khu vực cháy… Sau 10 phút thực hiện, 02 lực lượng đã hoàn thành 

phương án chữa cháy giả định và không ảnh hưởng đến các khu vực xung 

quanh.  

Nhận xét về buổi diễn tập, đại diện Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và 

Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện cho rằng công tác phối hợp PCCC giữa lực 

lượng chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ diễn ra nhịp nhàn, khẩn trương, an 

toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật. Đây là đòi hỏi cơ bản trong công tác chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC trước các sự cố cháy nổ xảy ra. Hoạt 

động này còn là phương thức tuyên truyền hữu ích giúp cho cán bộ, nhân 

viên làm việc tại cơ quan, đơn vị và người dân sinh sống tại khu vực đông 

dân cư có thêm kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống khi có sự cố cháy 

nổ xảy ra. 

                                                                              Tố Uyên 

                                                                     

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

 

VỀ ĐẠO LÀM TƯỚNG 

 

Năm 1948, đồng chí Nguyễn Sơn, tên thật là Vũ Nguyên Bác, quê 

làng Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, nhận được một tấm danh 

thiếp mừng của Bác Hồ. Về tướng Nguyễn Sơn, nhiều người đã viết: Ông 
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học quân sự và hoạt động ở Trung Quốc gần 20 năm. Ông là người chỉ huy 

có tài mà lại giỏi chữ Hán, thông thạo tiếng Trung Quốc. Những người ở gần 

ông đều nhận rõ ông là một vị chỉ huy sâu sát, có kinh nghiệm, có khả năng 

tổng kết, nhưng ông thường đánh giá mình cao hơn người khác, có trường 

hợp, ông lấy sự suy nghĩ chủ quan của mình thay cho trí tuệ sáng suốt của 

tập thể. 

Tấm danh thiếp của Bác mừng ông được phong làm Thiếu tướng. Tấm 

danh thiếp được viết bằng chữ Hán. Bác viết:  

- Đảm dục đại (gan phải to, ý nói phải dũng cảm, can đảm, dám nghĩ, 

dám làm). 

- Tâm dục tế (tấm lòng, tâm hồn phải trong sáng, tinh tế, kín đáo, 

thanh nhã). 

- Trí dục viên (suy nghĩ phải toàn diện, đầy đủ, chu đáo, trọn vẹn). 

Hình dục phương (hành động phải đúng đắn, ngay thẳng, phân minh, 

đàng hoàng). 

Với 12 chữ ấy, Bác muốn nhắc tướng Nguyễn Sơn trên cương vị chủ 

huy một Liên khu cần nhận rõ mình hơn, đề cao tinh thần trách nhiệm, trước 

mỗi việc phải làm phải cân nhắc cẩn thận, tính toán chu đáo, suy nghĩ chín 

chắn và khi đã quyết định phải có gan chịu trách nhiệm. Nhận tấm danh 

thiếp này, hẳn là tướng Nguyễn Sơn vừa mừng vừa thấy rõ hơn trách nhiệm 

của mình. 

Nhân nói về tấm danh thiếp trên, lại nhớ đến những lời của đồng chí 

Phùng Thế Tài - Thượng tướng, tự bộc bạch: Tính tôi thường nóng nảy, mỗi 

lần gặp Bác, Bác thường khuyên nhủ vừa chí tình vừa tế nhị, tôi càng thấm 

thía, gắng mà sửa cái “tật” không hay của mình. 

Tư liệu cũng cho hay: Sau khi phong 11 vị tướng đầu tiên của quân 

đội, đến tháng 8-1948, trong Hội nghị quân sự lần thứ 5 tại Việt Bắc, trong 

bài nói chuyện tại Hội nghị này, Bác Hồ huấn thị: 

Ở trong xã hội, muốn thành công phải có 3 điều kiện là: Thiên thời, 

địa lợi và nhân hòa. Ba điều kiện này đều quan trọng cả, nhưng thiên thời 

không quan trọng bằng địa lợi, mà địa lợi không quan trọng bằng nhân hòa. 

Nhân hòa là tất cả mọi người đều nhất trí. Nhân hòa là quan trọng hơn hết. 

Trong quân đội thì “quân lệnh như sơn”. Bởi vậy, chỉ huy hạ lệnh mà 

lệnh ấy lại dựa trên sự nhất trí của một đội quân thì sức mạnh ắt được nhân 
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lên nhiều lần. Tất nhiên, trước hạ lệnh, người chỉ huy cao nhất đã cân nhắc, 

suy nghĩ chín chắn rồi. 

Về đạo làm tướng, Bác đã khái quát 6 đức tính cần phải có, cần được 

thường xuyên trau dồi, rèn luyện. Đó là: Trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung.  

- Trí: Phải có đầu óc sáng suốt nhìn mọi việc để suy xét địch cho 

đúng. 

- Dũng: Là không được nhút nhát, phải can đảm làm những việc đáng 

làm, dám đánh những trận đáng đánh. 

- Nhân: Là phải thương yêu cấp dưới, phải đồng cam cộng khổ với họ. 

Đối với địch hàng, ta phải khoan dung. 

- Tín: Là phải làm cho người ta tin mình. Thí dụ: đã hứa thưởng thì 

phải thưởng. Tín còn có nghĩa là tự tin ở sức mình nữa nhưng không phải là 

tự mãn, tự cao. 

- Liêm: Là chớ tham của, chớ tham sắc – tham sắc thì hay bị mỹ nhân 

kế, chớ tham danh vọng, tham sống. 

- Trung: Là trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân, với cách 

mạng, với Đảng. 

Bác thường nhắc mỗi người phải nhận rõ mình, không phải làm cán bộ 

là làm quan cách mạng ăn trên ngồi trốc, không phải ở cương vị chỉ huy cao 

nhất thì sinh ra tự cao, tự đại, coi thường mọi người. Đồng chí Phạm Ngũ 

Kiên, một đại tá quân đội về hưu kể lại một lần gặp Bác: 

“Bác giáo dục cán bộ tuyệt lắm, các đồng chí ạ. Bác giáo dục không 

cần công chức, không lý thuyết. Bác chỉ lấy những ví dụ cụ thể để giáo dục. 

Một lần, Bác đến thăm trường và hỏi:  

- Bác đố các chú ai to nhất nước Việt Nam? 

Tất cả chúng tôi nhao nhao trả lời:  

- Bác ạ! Bác ạ! 

Bác bảo: 

- Ngồi xuống, các chú phong kiến quá. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 

ai là chủ đấy các chú? Dân chủ. Dân làm chủ cơ mà. Còn chúng ta là đày tớ 

của nhân dân thôi! 

Chúng tôi thấm nhuần lời dạy của Bác chỉ qua mấy lời nói giản dị, dễ 

hiểu của Người. 
                             Trích theo: Tạ Hữu Yên: Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh 

   Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2008, tr.191. 
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Trong số này: 

 

 1. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần 

2. Tăng cường sức đề kháng, tự “Miễn dịch” trước thông tin xấu độc, 

xuyên tạc, sai trái trên mạng xã hội hiện nay 

3. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 05 xã - thị trấn trong huyện. 

4. HĐND huyện khóa X tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) 

5. Lãnh đạo huyện kiểm tra công tác phòng, chống triều cường 

6. Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

7. Lấy ý kiến lập hồ sơ quốc gia di tích kiến trúc nghệ thuật Thiên 

Hậu Cung (Chùa Bà Thiện Hậu) 

8. Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Văn phòng Cấp ủy  

9. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Dân vận 

10. Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 

11. Triển khai Chuyên đề Học tập và làm theo Bác cho cán bộ Đoàn 

12. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho thành viên Ban chỉ đạo 35, cộng tác 

viên dư luận xã hội 

13. Những gương thương binh vượt khó 

14. Giải ngân các Chương trình tín dụng hơn 377 tỷ đồng 

15. Giải pháp phòng trừ sâu đầu đen gây hại trên cây dừa bước đầu 

đem lại hiệu quả 

16. Hiệu quả bước đầu mô hình trồng Bưởi Ruby xen Ổi Ruby 

17. Chủ động ứng phó với triều cường 

18. Bàn giao mặt bằng thi công Kè chống sạt lở sông Tiểu Cần 

19. Phẫu thuật mắt miễn phí cho 118 bệnh nhân 

20. Thành lập, ra mắt Chi Đoàn - Chi Hội thanh niên tại Công ty 

TNHH Giày da Mỹ Phong. 

21. Tư vấn xuất khẩu lao động và tuyển sinh du học tại Nhật Bản 

22. Đại hội Chi hội Sinh viên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2023. 

23. Ra quân trồng cây xanh trên các tuyến lộ giao thông nông thôn 

24. Tổ chức 13 cuộc thực tập phương án PCCC tại các cơ quan, 

doanh nghiệp 

25. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
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THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiểu Cần phát hành 

 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 

NGUYỄN MINH THÀNH 

 

Chịu trách nhiệm nội dung: 

ĐINH VĂN TRƯỜNG 

 

Biên tập - Kỹ thuật 

TRẦN THANH QUANG 

 

Trình bày: 

MẠCH THỊ TIẾP 

 

Sửa bản in: 

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Giấy phép xuất bản số……/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền 

thông Trà Vinh cấp ngày……/……/…..Số lượng in: 545 cuốn, khổ: 

14,5x20cm, tại Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Trà Vinh. In xong và 

nộp lưu chiểu tháng ….. năm …. 
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BÌA SAU 

 

  
 

* Ảnh 1: Lãnh đạo Huyện ủy – UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá 

nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào, công tác Hội 

* Ảnh 2: Ông Sơn Sô Phonl – Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các 

sinh đạt thành tích xuất sắc 

 

  
 

* Ảnh 3: Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 

Dân vận” của Ban Dân vận TW cho các cá nhân ở các xã – thị trấn trong huyện. 

* Ảnh 4: Ra mắt Chi Đoàn TNCSHCM và Chi hội LHTNVN tại Công ty TNHH 

Giày da Mỹ Phong. 

 

 

                                                Bìa & minh họa: Quang – Minh - Hẹn  

                                                    (Xuất bản phẩm không bán) 


